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UCHWALA NR XVIIII126/2012
RADY MIEJSKlEJ W MAKOWIE MAZOWIECKlM
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie zaliczenia niekt6rych drog nn terenie m. Mak6w Mazowiecki do kategorii drog gminnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzltdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z p6Zn. zm.), w zwiltzku z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach pUblicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, pOZ. 115 z p6in. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii zarzltdu powiatu w Makowie
Mazowieckim - Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co nast~puje:

§ 1. Zalicza si~ do kategorii dr6g gminnych nizej wymienione ulice w Makowie Mazowieckim oznaczone na
zahlczniku graficznym stanowiltcym integralnlt cz~sc niniejszej uchwaly:
I. ulica nr 1 - ul. Lltkowa

2. ulica nr 2 - ul. Nadrzeczna
3. ulica nr 3 - ul. Wltska
4. ulica nr 4 - ul. Wisniowa
5. ulica nr 5 - odcinek od ulicy Przasnyskiej do ogr6dk6w dziatkowych (dzialka nr 44).

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta.
§ 3. I. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym
2. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia og/oszenia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 us!. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych do kategorii dr6g gminnych
zalicza si" drogi 0 znaczeniu Iokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowi<\.ce uzupelniaj<\.c<\. siec dr6g
s!uZ<\.cych miejscowym potrzebom, zaliczenia dokonuje si, w drodze uchwaly rady gminy po zasi,gni,ciu opinii
wlasciwego zarz<\.du powiatu. Dnia 12 kwietnia 2012 roku Miasto Mak6w Mazowiecki zwr6cilo si" do Zarz<\.du
Powiatu 0 wydanie opinii w sprawie zaliczenia dr6g (L<\.kowa, W<\.ska, Nadrzeczna, Wisniowa oraz odcinek od
ulicy Przasnyskiej do ogr6dk6w dzialkowych) do kategorii dr6g gminnych. W dniu 27 kwietnia 2012 roku
Zarz<\.d Powiatu Uchwal<\. Nr 149/12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku wydal pozytywn<\. opini, w sprawie zmiany
kategorii dr6g. Zmiana kategorii dr6g umozliwi daIszy post,p prac przy tworzeniu ewidencji dr6g gminnych dla
Makowa Mazowieckiego, kt6ra jest obowi<\.zkiem Burmistrza Miasta. W zwi<\.zku z powyzszym podj,cie
uchwaly jest w pelni zasadne.
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