
Uchwała nr 144/18 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 18 września 2018 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 625 stacja 
kolejowa Zielonka – droga 634 na terenie miasta Zielonka 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), w związku z art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 1 – 3 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz  
z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

Pozbawia się kategorii drogi wojewódzkiej drogę nr 625 stacja kolejowa Zielonka – droga 
634 na terenie miasta Zielonka, z zamiarem zaliczenia do kategorii dróg gminnych. 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie  
 

Przedłożony pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały dotyczy  
pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 625 stacja kolejowa Zielonka – droga 634 
na terenie miasta Zielonka. 

Burmistrz Miasta Zielonka pismem z dnia 28 maja 2018 r. (znak: WIZ.1610.4.1.117.2018) 
wyraził chęć przejęcia w zarząd drogę wojewódzką nr 625 stacja kolejowa Zielonka – droga 
634 na terenie miasta Zielonka i wystąpił o wszczęcie procedury pozbawienia ww. drogi jej 
dotychczasowej kategorii, z zamiarem zaliczenia do kategorii dróg gminnych.  

Organem upoważnionym do pozbawienia i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich, 
zgodnie z art. 6 ust. 2 i art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych jest sejmik województwa podejmujący stosowną uchwałę w porozumieniu  
z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej. 

Propozycja pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 625 została uzgodniona  
z Ministrem Infrastruktury (pismo znak: DDP.5.4510.110.2018.PP.2 z dnia 11 lipca 2018 r.) 
oraz Szefem Sztabu Generalnego WP działającego z upoważnienia Ministra Obrony 
Narodowej – pismo z dnia 31 lipca 2018 r. 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, pozbawienie drogi dotychczasowej 
kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie  
w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie 
nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą 
od dnia 1 stycznia roku następnego. Mając powyższe na uwadze oraz że zasady 
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, uchwała wchodzi  
w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 


