
                              
  

UCHWAŁA  Nr XXVIII/261/2016 

 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) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się nową lokalizację ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka 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: 

544, 545, 546, 547, 548, 610 z obrębu nr 4 oraz działkach gruntu o numerach ewidencyjnych: 503, 

504, 505, 508, 557, 558, 3/21 z obrębu nr 5.  

 

§ 2. Lokalizacja i przebieg drogi gminnej wymienionej w § 1 powyżej oznaczony jest na 

mapie stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

  § 4. 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 

 

 Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A 6822/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.  

dotyczącego umowy częściowego rozwiązania umów wieczystego użytkowania i umowy 

darowizny, Gmina Karczew stała się właścicielem działek nr ew.:  557 i 558 z obrębu 5, 

wchodzących w skład ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka w Karczewie.  

Nowy przebieg i lokalizację drogi gminnej ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka obrazuje 

Załącznik do niniejszej uchwały.      

 

 

                                                                                                             Przewodnicząca  Rady 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Danuta  Trzaskowska 

 


