
Uchwała nr 162/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie pozbawienia i zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich niektórych 
odcinków dróg położonych na terenie m.st. Warszawy. 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571) oraz art. 6 ust. 2, w związku z art. 10 ust. 1 - 3 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. 
poz. 698, 730 i 1495)  – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Pozbawia się kategorii dróg wojewódzkich w związku z zamiarem zaliczenia do kategorii 
dróg powiatowych, odcinki dróg położone na terenie m.st. Warszawy, określone  
w załączniku do niniejszej uchwały.  

2. Zalicza się do kategorii dróg wojewódzkich: 
1) drogę gminną – ul. Cyrulików na odcinku od ul. Marsa do ul. Zesłańców Polskich, 
2) drogę gminną – ul. Zesłańców Polskich na odcinku od ul. Cyrulików do ul. Strażackiej, 
3) drogę powiatową – ul. Strażacką na odcinku od ul. Zesłańców Polskich do  

ul. Żołnierskiej, 
4) drogę powiatową – ul. Jagiellońską na odcinku od Ronda S. Starzyńskiego do  

ul. Zatylnej, 
położonych na terenie m.st. Warszawy. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 

 
 

Wiceprzewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Mirosław Adam Orliński 
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Uzasadnienie  

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pismem znak: PM-ID-EO.7210.17.2019.KSZ(2)  
z dnia 28.03.2019 r. wystąpił o uzgodnienie zmiany kategorii niektórych odcinków dróg na 
terenie m. st. Warszawy. 

Zmiana kategorii odcinków dróg przedstawionych w niniejszym projekcie uchwały jest 
zgodna z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068, z późn. zm.). 

Organem upoważnionym do pozbawienia i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich, 
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(Dz. U z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) jest sejmik województwa podejmujący stosowną 
uchwałę w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz obrony 
narodowej. 

Propozycje zmiany kategorii dróg wojewódzkich posiadają uzgodnienie Ministra 
Infrastruktury wyrażone w piśmie DDP.5.4510.33.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. oraz 
uzgodnienie Szefa Sztabu Generalnego WP działającego z upoważnienia Ministra Obrony 
Narodowej – pismo z dnia 11 czerwca 2019 r. 

Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 

 

 


