UCHWAŁA Nr VII/56/2015
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i gminy
Karczew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujący, nowy przebieg dróg gminnych, zaliczonych do kategorii dróg
gminnych uchwałą Nr XXIX/234/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012. w
sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta i gminy Karczew do kategorii dróg gminnych oraz w
sprawie ustalenia ich przebiegu.
1) ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka w Karczewie przebiega po działkach: 549/3, 544, 545, 546,
547, 548 z obrębu 4 i działkach: 503, 504, 505, 508, 3/21 z obrębu 5;
2) ul. Gen. Józefa Hallera w Karczewie przebiega po działkach: 589/6, 590, 591 z obrębu 4 i
działkach: 500, 501, 502 z obrębu 5.
3) ul. Leopolda Staffa w Karczewie przebiega po działkach: 529/1, 523, 524, 525, 526, 527, 528 z
obrębu 4 .
§ 2. Lokalizacja i przebieg dróg wymienionych w § 1 powyżej oznaczona jest na mapie
stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1318 oraz z 2014 poz. 379
i 1072.

UZASADNIENIE
W wyniku uchwalenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Części
Osiedla Ługi II w Karczewie” – uchwałą nr XLIII/392/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z
3.09.2013 – zmieniono parametry ulic będących drogami gminnymi w obszarze tego planu.
Ulicę Gen Józefa Hallera, wg planu z 25.08.2000 r. klasy KZ, której szerokość wynosiła 35 m
zmieniono na ulicę KD-Z, której szerokość ustalono na 25 m (zgodnie z ustawą minimalna
szerokość jednojezdniowej ulicy Z wynosi 20 m).
Ulicę Ks. Bp. Władysława Miziołka wg planu z 25.08.2000 r. 6KL, której szerokość wynosiła od 20
do 32 m zmieniono na ul. KD-L szerokości 21 m (zgodnie z ustawą minimalna szerokość drogi
klasy L wynosi 12 m).
Ulicę Leopolda Staffa wg planu z 25.08.2000 r. 5KL, której szerokość wynosiła 16 m zmieniono na
ul. 5.2.KD-D szerokości bez zmian (zgodnie z ustawą minimalna szerokość drogi klasy L wynosi
12 m).
W ślad za zapisem planistycznym dokonano podziału działek geodezyjnych, na których
zlokalizowane są ww. ulice. Zgodnie z nim:
Ulica Gen. Józefa Hallera położona jest na działkach: 4-589/6, 4-590 i 4-591 oraz 5-500, 5-501
i 5-502.
Ulica Ks. Bp. Władysława Miziołka położona jest na działkach: 4-549/3, 4-544, 4-545, 4-546,
4-547 i 4-548 oraz 5-503, 5-504, 4-505, 5-508 i 5-3/21.
Ulica Leopolda Staffa położona jest na działkach: 4-529/1, 4-523 i 4-524, 4-525, 4-526, 4-527 i
4-528.
Powyższe zmiany uwidoczniono na Załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
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