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Przewodnicz^cy Rady Gminy
Minsk Mazowiecki

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z pozn. zm.) po zasi?gni?ciu opinii
Zarz^du Powiatu Minskiego, uchwala si^ co nast?puje:

1-

Zaliczyc do kategorii drog gminnych ci^g drogi o znaczeniu lokalnym (dziatka o nr ewid. 633
w m. Stojadla).

2.

Przebieg drogi okreslono na zal^czniku graficznym nr 1 stanowi^cym integralnti cz?sc
niniejszej uchwaly.

3.

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Minsk Mazowiecki.

w spravvie zaliczenia drogi wewn?trznej do kategorii drog gminnych i ustalenia jej
przebiegu

Uchwala Nr XXV/181/16
Rady Gminy Minsk Mazowiecki

z dnia 27 pazdziernika 2016 r.
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PRZEWODNICZ/\CY
RADY GMINY

UZASADNIENIE

Droga oznaczona w ewidencji gruntow jako dzialka nr ewid. 633 w m. Stojadla (ul. Szkolna)

stanowi wlasnosc Gminy Minsk Mazowiecki zgodnie z Decyzj^ Wojewody Mazowieckiego

SPN-S.7532.34.2016.A.K-W z dnia 20 lipca 2016 r.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych stanowi, ze zaliczenie drogi do kategorii

drog gminnych nast^puje w drodze uchwaly rady gminy po zasi^gni^ciu opinii wlasciwego

zarz^du powiatu.

W zwi^zku z powyzszym w dniu 12 wrzesnia 2016 r. Urz^d Gminy Minsk Mazowiecki

wyst^pil do Zarz^du Powiatu Minskiego z pismem nr RI.7210.3.2016 z prosb^ o wyraZenie

opinii w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Szkolnej w m. Stojadla. Zarz^d

Powiatu Minskiego w uchwale nr 398/16 z dnia 26 wrzesnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowal

zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii drog publicznych.

Zaliczenie dzialki drogowej oznaczonej w ewid. 633 w m. Stojadla do kategorii drog

gminnych umozliwia przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na

realizacj^ inwestycji drogowej nie obejmujt(cej drog o charakterze wewn^trznym.

Powyzsza droga ma charakter lokalny oraz stanowi pol^czenie z drog^ wyzszej klasy - ul.

Kolbielsk^(dz. ewid. 487), b^d^c^_ wlasnosci^. Mazowieckiego Zarz^du Dr6g Wojewodzkich.


