
Projekt Zarząd~j Powiatu
z dnia ... marca 2021 roku

P T” ~NIC Y Z~ ZĄDU
UCHWAŁA NR XVII I „2021 r. J

RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO „ „ski
z dnia 25 marca 2021 r.

W sprawie pozbawienia drogi nr 4117W kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 920 tj.) oraz art. 10 ust.
1,2 i 3, wzw. z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 t~. z późn. zm.), uchwala się co następuje:

S 1. W porozumieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, po
zasięgnięciu opinii: Zarządu Powiatu Nowodworskiego, Zarządu Powiatu
Legionowskiego, Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Zarządu Powiatu Grodziskiego,
Zarządu Powiatu Sochaczewskiego, Prezydenta m.st. Warszawy, Burmistrza
Ożarowa Mazowieckiego pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 4117W
przebiegającą przez miejscowość Konotopa, ul. Rajdowa oraz miejscowość Jawczyce,
ul. Piwna w Gminie Ożarów Mazowiecki o łącznej długości 2, 332 km.

5 2. Położenie oraz przebieg drogi, o której mowa w 5 1 zostały wskazane na
mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

* 3. Pozbawienie drogi, o której mowa w 5 1 kategorii drogi powiatowej
następuje w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

5 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.

5 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie. 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2022 r.
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UZASADNIENIE

Pozbawienie drogi nr 4117W dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych dokonywane jest na
wniosek Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 8 maja 2018 r. pismo znak:
WIR.7210.7.2018.MT, w którym Burmistrz stwierdził m in. że uI. Rajdowa i ul. Piwna
usytuowane są wyłącznie na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki i praktycznie służy
miejscowym potrzebom. Wskutek wybudowania drogi ekspresowej S-B, węzła
Konotopa i autostrady A-2 przebieg obu dróg stanowiących drogę 4117 W został
zmieniony i bardziej odpowiada przebiegowi dróg gminnych.

Zarząd Powiatu Warszawskiego na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. biorąc
pod uwagę fakt, że przedmiotowa droga powiatowa wskutek wybudowania węzła
Konotopa i trasy 5-8, straciła swoje funkcje oraz ciągłość odcinka stanowiącego ul.
Piwną, pozytywnie odniósł się do propozycji Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
i wyraził zgodę na pozbawienie drogi nr 4117W kategorii drogi powiatowej, co
przedstawił w piśmie znak: BR.0023.9.2018 z dnia 21 maja 2018 r. do Burmistrza
Ożarowa Mazowieckiego.
W związku z tym wszczęto procedurę zmierzającą do pozbawienia drogi nr 4117W
kategorii drogi powiatowej w myśl przepisów art. 6a ust.2 w związku z art. 10 cyt.
ustawy tzn. pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej 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.

Realizując te przepisy wystąpiono z pismem z dnia 23 sierpnia 2018 r. znak:
BR.0006.1.2018 do Zarządów Powiatów sąsiednich, Prezydenta Warszawy,
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o opinię w tej sprawie, w terminie określonym
przez art. 7a cyt. ustawy tj. w terminie 21 dni od daty doręczenia propozycji do
zaopiniowania z zaznaczeniem, że nie złożenie opinii w przewidzianym terminie
uznaje się za akceptację propozycji.
W efekcie wniosek o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii
drogi powiatowej nr 4117W z jednoczesnym zaliczeniem tej drogi do kategorii dróg
gminnych uzyskał pozytywne opinie wszystkich zarządów sąsiednich powiatów,
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie przesłanych opinii uzgodnił
również pozytywnie wniosek Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego
dotyczący pozbawienia drogi nr 4117W kategorii drogi powiatowej w związku
z zamiarem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych przez podjęcie uchwały
nr 1704/384/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2018 r.
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