
PROJEKT 
 
 

UCHWAŁA Nr ………/…………/17 
Rady Miasta Milanówka 

z dnia  ………………  2017 roku 
 

 
w sprawie:   pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania części ul. Przyszłości 

w Milanówku 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2016 r.  poz. 446 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1-3 ustawy dnia 21 marca 1958 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) – Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Pozbawia się kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 

część ul. Przyszłości w Milanówku, oznaczoną jako dz. ew. nr 61/9 w obrębie 05-08. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 

z po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.  

 
 
         Przewodnicząca 
 Rady Miasta Milanówka  
 
mgr Małgorzata Trębińska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przygotowała Aleksandra Usarek 

 
 

UZASADNIENIE 
 

Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 61/9, położona w obrębie  

05-08 stanowi fragment nieruchomości zaliczonej do kategorii dróg gminnych uchwałą nr 268/XXIV/05 

Rady Miasta Milanówka z dn. 28.04.2005 r. Została ona wydzielona decyzją podziałową Burmistrza 

Miasta Milanówka nr 60/08 (sygn. sprawy GGP-7430/7/2008).  

Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Milanówek i od lat nie jest użytkowana jako droga 

publiczna, jest natomiast zagospodarowana jako teren zieleni. W ewidencji gruntów i budynków jest ona 

oznaczona jako tereny zurbanizowane niezabudowane (symbol „Bp”). Ponadto nie jest ona również brana 

pod uwagę jako część drogi publicznej w aktualnie przygotowanym projekcie przebudowy drogi – 

ul. Przyszłości. 

Aktualnie prowadzone jest również postępowanie zmierzające w kierunku sprzedaży przedmiotowej 

nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. 

Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 

446 ze zm.) do właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami 

do kompetencji rady gminy. Taką kompetencją rady gminy jest zgodnie z treścią art. 10 ust. 1-3 ustawy 

dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) pozbawienie drogi 

dotychczasowej kategorii. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 


