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Rady Powiatu Nowodworskiego

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2403W od drogi woj. Nr 579 -
Kazuń Polski - Czeczotki przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie
Czosnów.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 44 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późno zm.) oraz art. 10 ust. l, 2, 3,
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 260 z późno zm.).

Rada powiatu uchwala co następuje:

§1

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej, drogę nr 2403W od drogi woj. Nr 579 - Kazuń
Polski - Czeczotki przebiegającej na obszarze Gminy Czosnów na terenie Powiatu
Nowodworskiego zgodnie z przebiegiem wskazanym na mapie stanowiącej załącznik do

niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 roku.
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Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia

POWIAT NOWODWORSKI
Fragment mapy topograficznej

Przebieg drogi powiatowej nr 2403W
(oznaczony kolorem brązowym)
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Nowy Dwór Maz. 16.08.2013 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2403W od drogi

wojewódzkiej nr 579- Kazuń Polski -Czeczotki przebiegającej na terenie Powiatu

Nowodworskiego w Gminie Czosnów.

W wyniku przeprowadzonych rozmów i ustaleń z Wójtem Gminy Czosnów, Zarządu
Powiatu Nowodworskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu procedury mającej na celu
pozbawienie kategorii drogi powiatowej, drogi 2403W od drogi wojewódzkiej nr 579 -Kazuń

Polski- Czeczotki, przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Czosnów.

W obecnym stanie droga nie spełnia kryteriów drogi powiatowej określonych w art.6a
ust.l Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, -nie łączy miast będących

siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Nie spełnia również warunków technicznych wymaganych przez Prawo Budowlane a
określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43 poz.430 z późno zm.), nie posiada parametrów technicznych
i użytkowych klasy G lub Z odpowiadającym kategorii dróg powiatowych, szerokość pasa

drogowego w liniach rozgraniczających jest zmienna i wynosi od 8 m do 13 m.

Zostały przeprowadzone czynności zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 10 ust. l, 2, 3,

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 260 z późno zm.), w

efekcie wniosek o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi
powiatowej nr 2403W z jednoczesnym zaliczeniem tej drogi do kategorii dróg gminnych
uzyskał pozytywną opinię Zarządów Powiatów sąsiadujących z Powiatem Nowodworskim tj.

Zarządu Powiatu w Legionowie, Zarządu Powiatu w Sochaczewie, Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, Zarządu Powiatu w Pułtusku, Zarządu Powiatu w Płońsku,

również Wójta Gminy Czosnów.

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie przesłanych opinii również uzgodnił
wniosek Starosty Powiatu w Nowym Dworze Maz. dotyczący pozbawienia kategorii drogi
powiatowej w związku z zamiarem zaliczenia do kategorii dróg gminnych.


