
Projekt Nr 5 
 

UCHWAŁA NR ........................................ 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia ……………………….................... 

 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2718W – ul. Św. Kazimierza  

i ul. Jankowskiego w Celestynowie na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Obrońców Pokoju 

 

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

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 10 ust. 5c ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 

oraz Uchwałą nr 116/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dnia 8 września 2020 r. w 

sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz odcinków dróg 

położonych na terenie województwa mazowieckiego, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej i zalicza do kategorii dróg gminnych 

drogę powiatową Nr 2718W – ul. Św. Kazimierza i ul. Jankowskiego w Celestynowie na 

odcinku od ul. Reguckiej do ul. Obrońców Pokoju. 

2. Mapa z oznaczeniem przebiegu drogi, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

 

§ 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 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Bandura Adwokat  

 



Uzasadnienie 

 

W związku z Uchwałą nr 116/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dnia  

8 września 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz 

odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego dotychczasowa droga 

wojewódzka nr 798 Otwock Mały – Karczew, na podstawie art. 5a ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) została zliczona do 

kategorii dróg powiatowych. 

 

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Celestynów zadania pn. „Budowa 

skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie 

wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-

drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego w ramach projektu 

pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”,  

na podstawie zawartego z Zarządem Powiatu w Otwocku w dniu 9 maja 2019 r. Porozumienia 

S.OS.III.0310.1.2019, droga powiatowa nr 2718W ma zostać zaliczona do kategorii dróg 

gminnych. W związku ze zwiększeniem zasobu sieci dróg powiatowych o dotychczasową 
drogę wojewódzką nr 798, zgodnie z art. 10 ust, 5c ww. ustawy Rada powiatu może,  

w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi powiatowej przekazany odcinek drogi 

wojewódzkiej lub odcinek drogi powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi 

wojewódzkiej na terenie powiatu, a ten odcinek zostanie zaliczony do kategorii drogi 

gminnej. Przekazany Zarządowi Powiatu Otwockiego odcinek drogi wojewódzkiej posiada 

długość ok. 630 mb, a przekazywany Wójtowi Gminy Celestynów odcinek drogi powiatowej 

ok. 470 mb. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej Nr 2718W i przekazanie jej w zasób 

dróg gminnych wypełni zapisy zawartego porozumienia i ciążące na Powiecie Otwockim 

obowiązki, a także usprawni proces inwestycyjny w zakresie budowy przejazdu 

bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7. 

 

W związku z powyższym pozbawienie przedmiotowej drogi kategorii drogi 

powiatowej uważa się za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Marcin Kasprzak 


