
UCHWAŁA NR 91/XVIII/2015

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

z dnia 14 września 2015 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  15 i  art.  40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 594 , 645, 1318,  z 2014 r poz. 379, 1072 )
oraz  art.  2 ust.  1 i  2  ustawy z dnia 13 września 2013 r  o zmianie ustawy o drogach
publicznych  ( Dz. U. z 2015 r poz. 870).

Rada Miejska  w Gostyninie uchwala co następuje:

§ 1.Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogi wymienione w załączniku Nr 1 i załączniku nr
2 do niniejszej uchwały, które na mocy art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o
drogach  publicznych,  w  brzmieniu  obowiązującym  do  dnia  09.07.2015  r.,  po
wybudowaniu nowych odcinków dróg zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych.

.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki 



Załącznik nr 1

DO UCHWAŁY NR 91/XVIII/2015

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

z dnia 14 września 2015 r. 

Wykaz dróg i odcinków dróg, które pozbawia się kategorii dróg gminnych z  
jednoczesnym zaliczeniem do dróg wojewódzkich :

LP NUMER DROGI NAZWA ULICY PRZEBIEG

1
Droga gminna publiczna 
nr 140193W

ul. Kutnowska
od skrzyżowania z drogą krajową nr 
60 do drogi gminnej publicznej nr 
140194W (ul. 3-go Maja)

2

Odcinek 

drogi gminnej publicznej 
nr 140194W

ul. 3-go Maja

od drogi gminnej publicznej nr 
140193W (ul. Kutnowska) do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr
573 (ul. Legionów Polskich), 

3

Odcinek

drogi gminnej publicznej 
nr 140194W

ul. T. Kościuszki

od skrzyżowania z drogą gminną nr 
140194W ( ul. 3-go Maja ) do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką, 
nr 573 ( ul. Legionów Polskich) 

4

Odcinek

drogi gminnej publicznej 
nr 140194W

ul. Jana Pawła II

od skrzyżowania z Aleją  S. 
Mikołajczyka i Aleją Ks.J.Popiełuszki 
do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 573 (ul. Bierzewicka) 
i drogą gminną nr 140192W (ul. 
Płocka),

5
Droga gminna publiczna 
nr 140194W

ul. Płocka

od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką  nr 573  (ul. 
Bierzewicka) i drogą gminną nr 
140191W ( ul. Jana Pawła II ) 
do granicy administracyjnej miasta .


