
Uchwała Nr LV/308/2022 

Rady Gminy Borowie 

z dnia 29 grudnia 2022 roku 

 

 

 
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 

jej z użytkowania 

 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 7 ustawy z dnia 

21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn.: (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1693), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Garwolińskiego wyrażonej                   

w Uchwale Nr 1215/312/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., 

 

Rada Gminy Borowie u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Pozbawia drogę gminną o nr ew. działki 1048 zlokalizowaną w obrębie 

geodezyjnym Iwowe, gmina Borowie, o powierzchni 0,22 ha, kategorii drogi 

gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

 2. Położenie opisanej w ust. 1 drogi określa załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie. 

§ 3. 

 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

       

 

 

    Przewodnicząca Rady Gminy   

Alicja Szaniawska     

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku określa kategorię 

dróg publicznych ze względu na funkcje jakie pełnią w sieci drogowej. Zgodnie 

z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, zwanej 

dalej ustawą, organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej 

kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. 

Pozbawienie drogi jej kategorii na podstawie art. 10 ust. 1  ww. ustawy 

dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy 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. W związku z powyższym oraz stosownie do zapisów art. 10 

ust. 1, ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 7 ust. 2 cytowanej powyżej ustawy, 

zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy 

po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Wójt Gminy Borowie 

pismem Nr DP.7210.1.2.2022.AG z dnia 24 listopada 2022 roku wystąpił do 

Zarządu Powiatu Garwolińskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej 

pozbawienia drogi gminnej o nr ew. działki 1048 obręb Iwowe, gmina Borowie, 

kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi 

publicznej. Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr 1215/312/2022 z dnia 

12 grudnia 2022 roku zaopiniował pozytywnie wniosek. 

Potrzeba pozbawienia kategorii ww. drogi gminnej poprzez wyłączenie jej                

z użytkowania wynika z faktu, że działka o nr ew. 1048 w miejscowości Iwowe 

jest użytkowana przez osoby fizyczne na cele rolne. Teren nie jest utrzymywany 

jako droga. Nadmienić należy, że przedmiotowa droga nie stanowi jedynej 

komunikacji dla sąsiednich właścicieli działek. 

Podjęcie przez Radę Gminy w Borowiu przedmiotowej uchwały umożliwi 

pozbawienie dotychczasowej drogi gminnej kategorii drogi gminnej wraz                     

z wyłączeniem jej z użytkowania. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 


