
Uchwała Nr J Q & 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Mława w sprawie pozbawienia 
dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi 

publicznej na terenie Miasta Mława 

Na podstawie art.7a ust.l ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U z 
2017 poz. 2222 ze zm.) oraz wniosku Burmistrza Miasta Mława Nr WGK.7211.1.2U1J4.BW z 
dnia 24.07.2018 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 

§1 

Opiniuję pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Mława w sprawie pozbawienia 
dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi 
publicznej drogi gminnej ul. bez nazwy położonej na działce oznaczonej w ewidencji gmntow 
m Mława numerem 9000 w obrębie nr 11, której położenie określa załącznik do mniejszej 
uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisy członków 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

1. Włodzimierz A. Wojnarowski 

2. Barbara Gutowska, 

3. Marcin Burchacki 

4. Michał S. Danielewicz ../.. 

5. Marek W. Linkowski... 
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P r o j e k t 
UCHWAŁA Nr 
RADY MIASTA MŁAWA 

z dnia ................. 

sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej Ba terenie miasta Mtawa 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art 10 ust. 1 ,2x3 wzwiązku 
z art 7 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017r. 
poz. 2222 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Mławskiego, Rada Miasta Mława 
uchwala, co następuje: 

§1 

Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako 
drogi publicznej drogi gminnej ul. bez nazwy położonej na działce oznaczonej w ewidencji 
gruntów m. Mława numerem 9000 w obrębie nr 11, której położenie określa załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

§ 3 

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

Przewodniczący Rady Miasta 

mgr Leszek Ośliźiok 



Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr 
RADY MIASTA MŁAWA 
z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława 

Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako 
drogi publicznej: 
1) droga gminnej ul. bez nazwy (przebieg ulicy od ul. Padlewskiego do dz. nr 11-676/2) 
położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mława numerem 9000 w obrębie 
nr 11, której położenie określa załącznik do niniejszej uchwały. Działka nr 9000 w obrębie 
nr 11 zostanie pozbawiona kategorii drogi gminnej z przeznaczeniem na powiększenie 
przyległych nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XL/487/2018 Rady Miasta Mława z dnia 
27.03.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. M. Kopernika, lasem mławskim, 
granicą miasta, drogą krajową nr 7, ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 4852 zmienioną 
rozstrzygnięciem Nadzoru Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.05.2018r. poz. 5003 

Projekt uchwały przekazano do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Mławskiego. 






