
Projekt Nr 3 
 
 

UCHWAŁA NR ............. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ............................................. 

 
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 

dotychczasowej drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Otwocku 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 6a ust. 1 i 2                                          
w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                     
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) w porozumieniu z Zarządem 
Województwa Mazowieckiego, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Otwocka oraz 
Zarządów Powiatów Garwolińskiego, Grójeckiego, Mińskiego, Piaseczyńskiego i Prezydenta 
m. st. Warszawy, uchwala się co następuje : 
 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych dotychczasową drogę gminną                 
Nr 271076W ul. Jana Pawła II w Otwocku oznaczoną na załączniku mapowym. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie            
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
 
§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adwokat 
Łukasz Banaszek 
 



Załącznik 
do uchwały Nr ........... 

Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia .................................. 

 
 
 

 
 
LEGENDA 
........... - droga planowana do zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

 
Proponowana do zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowa droga 

gminna Nr 271076W ul. Jana Pawła II w Otwocku jest elementem inwestycji powiatowej 
polegającej na budowie mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami, 
łączącego ul. Jana Pawła II w Otwocku z ul. Sikorskiego w Józefowie, gmina Otwock                       
i Józefów, powiat otwocki. Przedmiotowa droga uzupełni lukę w ciągu drogi powiatowej                 
Nr 2769W ul. Sikorskiego w Józefowie oraz drogi powiatowej Nr 2757W ul. Jana Pawła II               
w Otwocku. Stanowić ona będzie fragment drogi dojazdowej do nowoprojektowanego mostu 
na rzece Świder i będzie łączyć Gminę Otwock z Gminą Józefów.  

Zgodnie z art.  6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) do dróg powiatowych zalicza się drogi 
inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących 
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 

W tej sytuacji zaliczenie ww. odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych pozostaje 
w zgodzie z wyżej cytowanym przepisem ustawy o drogach publicznych jako, że spowoduje 
powstanie alternatywnego ciągu drogowego łączącego siedzibę Powiatu Otwockiego                         
z siedzibą Gminy Józefów, a równocześnie siedzibę Gminy Otwock z siedzibą Gminy 
Józefów. 

Stosownie do art. 6a ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie drogi                        
do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu               
z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 
gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów,                               
a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast. 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 1003/161/16 z dnia 28 czerwca 
2016 r. uzgodnił wniosek Starosty Otwockiego z dnia 2 maja 2016 r. dotyczący zaliczenia do 
kategorii dróg powiatowych w związku z zamiarem pozbawienia kategorii dróg gminnych 
drogi gminnej Nr 271076W – ul. Jana Pawła II w Otwocku.  

Pozytywne opinie w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych                     
dotychczasowej drogi gminnej – ul. Jana Pawła II w Otwocku wyrazili: Prezydent Miasta 
Otwocka (pismo z dnia 16.05.2016 r. znak: WGK.7021.3.98.2016), Zarząd Powiatu 
Garwolińskiego (uchwała Nr 297/90/2016 z dnia 10 maja 2016 r.), Zarząd Powiatu 
Grójeckiego (uchwała Nr 29/2016r z dnia 12 maja 2016 r.), Zarząd Powiatu Mińskiego 
(uchwała Nr 326/16 z dnia 23 maja 2016 r.), Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego (uchwała                      
Nr 93/6/16 z dnia 24 maja 2016 r.) i Zastępcę Prezydenta m. st. Warszawy (pismo z dnia 
24.05.2016 r. znak: BD-BD-DD.7210.29.2016.KSZ(3.MKA).  

W związku z powyższym zaliczenie przedmiotowego odcinka projektowanej drogi                 
do kategorii dróg powiatowych uważa się za zasadne. 
 
 
 
Opracował: 
Dyrektor 
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku 
Tadeusz Marek Płaczek 
 
Sekretarz Powiatu  
Zbigniew Rak 

 


