
                              
  

UCHWAŁA  Nr  XXVIII/262/2016 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 30 listopada 2016 r. 

 
w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej drogi gminnej na terenie miasta 

Karczewa  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Otwockiego 

uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Do kategorii dróg gminnych o znaczeniu lokalnym nie zaliczonych do innych kategorii, 

stanowiących uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom na terenie Gminy Karczew 

zalicza się ulicę Generała Józefa Bema w Karczewie na odcinku stanowiącym działki gruntu o 

numerach ewidencyjnych:  30/32, 30/2, 29/6, 28/1, 27/14, 19/1, 15/3 z obrębu nr 5.  

 

§ 2. Ustala się lokalizację i nowy przebieg ul. Generała Józefa Bema w Karczewie, 

zaliczonej do kategorii dróg gminnych uchwałą Nr XXIX/234/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z 

dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta i gminy Karczew do kategorii 

dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu, po działkach gruntu o numerach 

ewidencyjnych: 65/1, 38, 30/32, 30/2, 29/6, 28/1, 27/14, 19/1, 15/3 z obrębu nr 5.  

 

§ 3. Lokalizacja i przebieg drogi wymienionej w § 1 powyżej oznaczona jest na mapie 

stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

                                                                                                               Przewodnicząca  Rady 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z treścią art. 7 i 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1440), zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady 

gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

Gmina Karczew zasięgnęła opinii Zarządu Powiatu Otwockiego w sprawie zaliczenia ul. 

Generała Józefa Bema w Karczewie na odcinku obejmującym działki  nr ew.: 30/32, 30/2, 29/6, 

28/1, 27/14, 19/1, 15/3 z obrębu 5, jako kontynuacji istniejącej drogi gminnej (Nr 271705W). 

Zarząd Powiatu Otwockiego pozytywnie zaopiniował zaliczenie ul. Generała Józefa Bema na ww. 

odcinku jako kontynuacji istniejącej drogi gminnej. 

Nowy przebieg drogi gminnej ul. Generała Józefa Bema obrazuje Załącznik do niniejszej 

uchwały.      

 

 

 

                                                                                                               Przewodnicząca  Rady 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Danuta  Trzaskowska 

 




