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w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 2408W Wólka - Nowe
Orzechowo na terenie Powiatu Nowodworskiego w gminie Pomiechówek.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592
ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami),

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej, drogę Nr 2408W Wólka - Nowe Orzechowo
położoną w całości na terenie gm. Pomiechówek zgodnie z przebiegiem wskazanym na mapie
stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.
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załącznik nr1 do Uchwały
Nr XLII/281/2010 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dn.23.09.10r.
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Przedmiotowa droga znajduje się w całości na terenie gminy Pomiechówek.

Z racji swego przebiegu nie spełnia wymogówokreślonych dla dróg powiatowych.
Po wystąpieniu o opinię do Wójta Gminy Pomiechówek, spełniając wymogi ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu zwrócił się do Zarządów
sąsiednich powiatów, w sprawie zasięgnięcia opinii o pozbawieniu kategorii drogi
powiatowej. W odpowiedzi na wystąpienie wszystkie Zarządy sąsiednich powiatów
pozytywnie zaopiniowały wniosek Zarządu Powiatu Nowodworskiego w sprawie
pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi leźącej na terenie Powiatu
Nowodworskiego:drogi nr 2408 W Wólka- NoweOrzechowo.
Wyżej wymieniona sprawa została uzgodniona z Zarządem Województwa
Mazowieckiegona okoliczność czego podjęto stosowną uchwałę Nr 1700/371 /l O z
dnia 17.07.2010r.
Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, jest możliwe jedynie w sytuacji
jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii.
W tym wypadku powyższa przesłanka, wynikająca z art. 10. ust. 3 zostanie
spełniona po podjęciu uchwały o zaliczeniu tej drogi do nowej kategorii. Wójt
Gminy Pomiechówek zaakceptował zakwalifikowanie w/w drogi do kategorii dróg
gminnych i poczynił odpowiednie kroki zmierzające ku temu.
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