UCHWAŁA NR X/67/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg publicznych usytuowanych
na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz.
595, z 2014r. poz.379, poz. 1072, z 2015r. poz. 871) oraz art. 6a ust. 1 i 2 w związku z art. 10 ust. 1,2,3 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460, poz. 774, poz. 870) w porozumieniu
z Zarządem Województwa Łódzkiego, po zasięgnięciu opinii zarządów sąsiednich powiatów oraz Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka, Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje :
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej poniższe drogi publiczne usytuowane na terenie miasta Rawa
Mazowiecka :
1) droga powiatowa 4100E ul. Wyszyńskiego o długości 0,100 km;
2) droga powiatowa 4100E pl. Wolności o długości 0,300 km;
3) droga powiatowa 4100E ul. Kościuszki o długości 0,175 km (do skrzyżowania z drogą powiatową 4152E ul.
Faworna / al. Konstytucji 3 Maja );
4) droga powiatowa 4110E ul. Kolejowa o długości 0,430 km (do skrzyżowania z drogą powiatową 4152E ul.
Faworna).
§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1 oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Pozbawienie dróg, o których mowa w § 1 kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia
2016r. pod warunkiem zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego
Maria Charążka
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Załącznik do Uchwały Nr X/67/2015
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 września 2015 r.
Mapa poglądowa dróg objętych uchwałą
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze
zm.) pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej
kategorii.
Zgodnie z art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, 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.
Pozbawienie i zaliczenie może być dokonane nie później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą
od dnia 1 stycznia roku następnego.
Przedmiotowe drogi posiadają lokalne znaczenie stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym
potrzebom, a zatem spełniają wymogi art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych jakimi powinny
charakteryzować się drogi gminne.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zadeklarował, że przedmiotowe
drogi na mocy Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych. Zatem
w porozumieniu z Zarządem Województwa Łódzkiego, po otrzymaniu pozytywnych opinii zarządów sąsiednich
powiatów przedkłada się niniejszą uchwałę z prośbą o jej przyjęcie.
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