Projekt
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), Rada Gminy Wiązowna uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się nowy przebieg drogi gminnej Nr 270802W Majdan-Zagórze zaliczonej do kategorii dróg
gminnych uchwałą Nr 245 Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie
zaliczenia dróg publicznych na terenie M. St. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii
dróg lokalnych miejskich oraz dróg gminnych.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi, wymienionej w § 1, określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy
Janusz Budny
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
W związku z podjęciem uchwały Nr ……….…. Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Wesołej w Majdanie (na odcinku od drogi powiatowej nr
2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów do drogi ekspresowej S17) Rada Gminy Wiązowna uznaje za
zasadne, aby dokonać zmiany przebiegu drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze.
Ulica Wesoła w Majdanie po zakończeniu budowy nowego wiaduktu nad drogą S17 będzie stanowić
naturalną kontynuację obecnego przebiegu drogi gminnej nr 270802W oraz jej bezpośrednie połączenie
komunikacyjne z drogą powiatową Nr 2701W. Zmieniony przebieg drogi gminnej nr 270802W połączy
wschodnią stronę Majdanu (poprzez wiadukt wybudowany przez GDDKiA nad drogą S17) z ul. Zagórską
w Majdanie, ulicą bez nazwy w Zagórzu oraz z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.
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