
Projekt Nr 8 

 

 

UCHWAŁA NR ............. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ............................................. 

 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

na terenie gminy Wiązowna 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 2 w związku 

z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, 

po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Wiązowna oraz Zarządów Powiatów Garwolińskiego, 

Grójeckiego, Mińskiego, Piaseczyńskiego i Prezydenta m. st. Warszawy, uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej niżej wymienione drogi: 

1) 2713W – na odcinku od drogi powiatowej Nr 2712W do granicy gminy 

Wiązowna/Celestynów, 

2) 2712W – na odcinku od drogi powiatowej Nr 2710W do granicy gminy 

Wiązowna/Kołbiel, 

3) 2708W – na odcinku od drogi powiatowej Nr 2709W do drogi powiatowej Nr 2705W, 

4) 2705W – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej Nr 2707W, 

5) 2727W – ul. Lubelskiej w Wiązownie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do 

drogi krajowej nr 17, 

6) 2703W – na odcinku od drogi krajowej nr 17 do drogi powiatowej Nr 2704W, 

7) 2704W – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej Nr 2701W, 

8) 2702W – na odcinku od drogi krajowej nr 2 do drogi powiatowej Nr 2701W. 

9) oznaczonych na załączniku mapowym. 

2. Mapa z oznaczeniem przebiegu dróg, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

3. Pozbawienie ww. dróg kategorii drogi powiatowej następuje w celu zaliczenia ich do 

kategorii drogi gminnej. 

 

§ 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 2021 r. 

 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Adwokat Marek Bajson 



Załącznik 

do projektu Uchwały Nr ........... 

Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia .................................. 

 

 

 

 

 
 

LEGENDA 

........... - droga planowana do pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Propozycja pozbawienia kategorii dróg powiatowych: 

− 2713W – na odcinku od drogi powiatowej Nr 2712W do granicy gminy 

Wiązowna/Celestynów, 

− 2712W – na odcinku od drogi powiatowej Nr 2710W do granicy gminy 

Wiązowna/Kołbiel, 

− 2708W – na odcinku od drogi powiatowej Nr 2709W do drogi powiatowej Nr 2705W, 

− 2705W – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej Nr 2707W, 

− 2727W – ul. Lubelskiej w Wiązownie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi 

krajowej nr 17, 

− 2703W – na odcinku od drogi krajowej nr 17 do drogi powiatowej Nr 2704W, 

− 2704W – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej Nr 2701W, 

− 2702W – na odcinku od drogi krajowej nr 2 do drogi powiatowej Nr 2701W. 

wiąże się z zapisami art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

stanowiącym, iż 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, a ww. drogi nie spełniają tej delegacji. Ponadto  chęć zaliczenia 

ich do kategorii dróg gminnych wyraził Wójt Gminy Wiązowna  w liście intencyjnym z dnia 

25 lipca 2019 r. 

Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje 

się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zgodnie z 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. 

 Jednocześnie informujemy, iż projekt niniejszej uchwały został uzgodniony                             

z Zarządem Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 1444/76/19 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 14 października 2019 r.), jak również pozytywne zaopiniowany przez 

Wójta Gminy Wiązowna (pismo Nr ZGK.DGK.720.1.2019.JO z dnia 22 sierpnia 2019 r.) 

oraz Zarządy Powiatów Garwolińskiego (Uchwała Nr 257/237/2019 Zarządu Powiatu 

Garwolińskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r.), Grójeckiego (Uchwała Nr 80/2019 Zarządu 

Powiatu Grójeckiego z dnia 4 września 2019 r.), Mińskiego (Uchwała Nr 192/19 Zarządu 

Powiatu Mińskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r.), Piaseczyńskiego (Uchwała Nr 52/1/19 

Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.) i Prezydenta m. st. Warszawy 

(pismo Nr PM-ID-EO.7210.33.2019.KSZ (3), PM-ID-EO.7210.34.2019.KSZ (3), PM-ID-

EO.7210.35.2019.KSZ (3) z dnia 30 sierpnia 2019 r.) . 

W związku z powyższym pozbawienie przedmiotowych dróg kategorii dróg 

powiatowych uważa się za zasadne. 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.    

o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem wyłączenia 

drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do 

nowej kategorii. 

 

 

Opracował: 

Zarząd Dróg Powiatowych 

Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki 



 


