
UCHWAŁA NR XXXV/218/2021 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 24 września 2021 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej  drogi stanowiącej odcinek dawnego przebiegu drogi 
wojewódzkiej 707 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 10 ust. 5c  ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U z 2021 r. poz. 1376 zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1005 i poz. 1595), Rada Powiatu Rawskiego uchwala co 
następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinek drogi powiatowej stanowiący dawny przebieg drogi 
wojewódzkiej nr 707 przebiegającej przez miejscowość Kurzeszyn o długości 2790 m  zgodnie z załącznikiem 
graficznym do niniejszej  uchwały. 

§ 2. Zgodnie z art. 10 ust. 5c ustawy o drogach publicznych odcinek drogi wymieniony w § 1 zostaje zaliczony 
do kategorii drogi gminnej 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego 

 
 

Ryszard Imioła 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/218/2021 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 24 września 2021 r. 

Załącznik graficzny
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Uzasadnienie 

Regulacja ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dalej jako: u.d.p.) wskazana 
w art. 10 ust. 5a-5f stanowi o możliwości kaskadowego przekazywania dróg publicznych. Odcinek dawnej drogi 
wojewódzkiej nr 707 przebiegający przez miejscowość Kurzeszyn, gm. Rawa Mazowiecka, powiat rawski 
o długości 2790 m został zaliczony do kategorii dróg powiatowych na podstawie art. 10 ust. 5 b u.d.p. Z treści 
art. 10 ust. 5 c u.d.p. wynika, że  rada powiatu może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi powiatowej 
odcinek drogi powiatowej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi wojewódzkiej, o którym mowa 
w ust. 5a. Ten odcinek drogi powiatowej zostaje zaliczony do kategorii drogi gminnej. W związku 
z powyższym przygotowano propozycję, aby pozbawić kategorii drogi powiatowej odcinek dawnej drogi 
wojewódzkiej nr 707 przebiegającej przez m. Kurzeszyn o łącznej długości 2790 m. Dokonano oceny, czy 
przedmiotowa droga spełnia przesłanki dla kategorii drogi powiatowej, analizy jej dotychczasowej roli 
użytkowej i funkcjonalnej oraz wzięto pod uwagę konieczność zachowania ciągłości komunikacyjnej 
pozostałego odcinka drogi. Ponadto zbadano proporcjonalność drogi przekazywanej gminie i przejętej przez 
powiat na podstawie art. 10 ust. 5e u.d.p. 

Zgodnie z art. 6a ust. 1 u.d.p. 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. Z analizy przebiegu wynika, że droga będąca przedmiotem uchwały przebiega 
tylko w granicach gminy Rawa Mazowiecka, nie łączy ze sobą siedziby powiatu z siedzibą gminy oraz siedzib 
gmin miedzy sobą. Wobec powyższego nie spełnia warunków określonych w przytoczonej definicji legalnej 
drogi powiatowej, o której mowa w art. 6a ust 1 u.d.p. Ponadto w związku z oddaniem do użytkowania 
obwodnicy drogi wojewódzkiej przedmiotowa odcinek drogi nie posiada już znaczącej roli w układzie 
transportowym, a odbywający się nią ruch jest ruchem lokalnym. Droga ta służy miejscowym, lokalnym 
potrzebom, wobec czego zaistniała przesłanka do pozbawienia jej kategorii drogi powiatowej. Zarząd Powiatu 
Rawskiego  działając w oparciu o art. 10 ust. 5d u.d.p. poinformował Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 
o zamiarze podjęcia przedmiotowej uchwały. 

W związku z powyższym istnieje podstawa, aby zgodnie z art.. 10 ust. 5 c u.d.p. odcinek dawnej drogi 
wojewódzkiej nr 707 o łącznej długości 2790 m przebiegającej przez m. Kurzeszyn powiat rawski pozbawić 
kategorii drogi powiatowej. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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