
 

 

U C H W A Ł A  Nr  77/XII/15 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 17 września 2015 r. 

 

w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako 

drogi publicznej na terenie Miasta Milanówka 

 

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

U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie  

z użytkowania całości niżej wymienionych dróg: 

1) ul. Wesoła – dz. ew. nr 133 obręb 06-15; 

2) ul. Wiśniowa – dz. ew. nr 46/1, 46/2 obręb 06-15; 

3) ul. Makowa – dz. ew. nr 62 obręb 06-15. 

 

2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik  

do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka 

 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2016 r.  

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 

r., poz. 460 z późn. zm.) pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku 

wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej 

drogi do nowej kategorii. 

Ulice Wesoła, Wiśniowa, Makowa na całych odcinkach posiadają obecnie status dróg 

gminnych, przy czym nie spełniają one parametrów technicznych określonych w § 4 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem drogi zaliczone  

do kategorii dróg gminnych, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinny mieć 

parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasom dróg GP, G, Z, L lub D. W/w ulice 

nie spełniają parametrów żadnej z tych klas. Pełnią one wyłącznie funkcję dojazdową  

do nieruchomości zlokalizowanych przy tych ulicach, z uwagi na taki stan rzeczy na tych 

ulicach planuje się urządzić ciąg pieszo-jezdny.  

Mając na uwadze powyższe argumenty należy uznać, że ulice Makowa, Wesoła, Wiśniowa 

posiadająca obecnie kategorię dróg gminnych, powinny zostać wyłączona z użytkowania  

w rozumieniu art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, z uwagi na docelowe ograniczenie 

ruchu kołowego oraz wprowadzenie strefy ruchu pieszego. 

 

 

 


