Rawa Mazowiecka, dnia 26 czerwca 2019r.

Paweł Jakubowski
Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak
Starosta Rawski

Za pośrednictwem
Pani Maria Charążka
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

Art. 21 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) stanowi,
że Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu.
W związku z realizacją obowiązku radnego działając na podstawie wskazanego artykułu i na
wniosek mieszkańców miejscowości Kurzeszyn, zwracam się z interpelacją w sprawie
fragmentu drogi wojewódzkiej nr 707 w miejscowości Kurzeszyn, który to fragment
najprawdopodobniej zostanie przekazany Powiatowi Rawskiemu po zakończeniu inwestycji
polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Kurzeszyn.
Nowy system przekazywania odcinków dróg zgodnie z Ustawą o drogach publicznych
wprowadził możliwość tzw. kaskadowego przekazywania dróg (dekategoryzacji dróg), tj.
przekazywanie dróg otrzymanych od zarządcy dróg wyższej kategorii lub przekazywanie
swoich dróg zarządcy dróg niższej kategorii. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o drogach
publicznych nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w której
ciągu leży. Art. 10 ust. 5e wskazanej ustawy mówi, że odcinek drogi wojewódzkiej
zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania
zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi powiatowej. W
związku z realizacją inwestycji wojewódzkiej polegającej na budowie obwodnicy
miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 707, po jej zakończeniu odcinek
dawnej drogi wojewódzkiej przebiegający przez miejscowość Kurzeszyn, który po realizacji
inwestycji będzie przebiegał od pierwszego do trzeciego ronda w dawnym pasie drogi
wojewódzkiej nr 707, zostanie przekazany na poziom Powiatu i zaliczony do kategorii drogi
powiatowej. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę brak wystarczających środków na
realizację inwestycji drogowych na dotychczas posiadanych drogach oraz marginalną rolę
wskazanego odcinka dla ruchu drogowego (droga będzie posiadała znaczenie jedynie
lokalne), proponuję rozważenie podjęcia następujących działań:

1. Przekazanie przejętego odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 707 przebiegającej
przez miejscowość Kurzeszyn od pierwszego do trzeciego ronda na rzecz Gminy
Rawa Mazowiecka;
2. Przekazanie odcinka drogi powiatowej nr 4109E fragment od skrzyżowania z aktualną
drogą wojewódzką nr 707 w miejscowości Kurzeszyn do budowanego drugiego ronda
obwodnicy miejscowości Kurzeszyn, na rzecz Gminy Rawa Mazowiecka.

Z punktu widzenia zarządcy drogi, zamiana, przejmowanie lub przekazywanie dróg mają
głównie na celu tworzenie funkcjonalnej, spójnej i prawidłowo działającej sieci drogowej.
Podjęte działania przyczynią się do utworzenia drogi o korzystniejszym ruchowo i
funkcjonalnie przebiegu, porządkowania sieci dróg powiatowych. Przekazanie fragmentu
drogi zgodnie z przedstawiona propozycją usprawni ruch lokalny i odciąży Powiat od
konieczności ponoszenia kosztów na utrzymanie bieżące i niezbędne remonty nowego
fragmentu drogi.
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Rawa Mazowiecka, 2019.07.15

Odpowiadając na Pana interpelację , przekazaną za pośrednictwem Przewodniczącej Rady
Powiatu, Pani Marii Charążki w dniu 28.06.2019 r. w sprawie przekazania Gminie Rawa
Mazowiecka odcinka drogi wojewódzkiej nr 707 przebiegającej przez miejscowość Kurzeszyn od
pierwszego do trzeciego ronda uprzejmie informuję;
1. Zgodnie z art. 10 ust.5e ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. z
2018 r , poz. 2068), odcinek drogi wojewódzkiej zastąpiony nowo wybudowanym
odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej
kategorii i zaliczony do kategorii drogi powiatowej. Przepisy ust. 5c i 5d stosuje się
odpowiednio.
2. Aby móc podjąć procedurę zmiany kategorii dróg publicznych musi nastąpić zakończenie
budowy obwodnicy Kurzeszyna i oddanie jej do użytkowania.
3. Z chwilą oddania do użytkowania nowo wybudowanej obwodnicy i pozbawienia części
drogi przebiegającej przez Kurzeszyn - kategorii drogi wojewódzkiej, Zarząd Powiatu
Rawskiego zajmie stanowisko w niniejszej sprawie i podejmie stosowne decyzje.
Na obecnym etapie budowy obwodnicy miejscowości Kurzeszyn nie możemy podejmować czynności w
sprawie jej przekazanie Gminie ponieważ nie jesteśmy jeszcze jej prawnym właścicielem lub zarządcą.

Z poważaniem

bicro rady

