
UCHWAŁA NR CII/277/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 16 lutego 2021 r. 

w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii odcinków dróg powiatowych na terenie 
powiatu garwolińskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 920) oraz art. 10 ust. 2, w zw. z art. 6a ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Opiniuje się pozytywnie propozycję pozbawienia kategorii następujących odcinków dróg powiatowych na 
terenie powiatu garwolińskiego, celem wyłączenia ich z użytkowania: 

1) droga nr 1318W Parysów – objazd awaryjny w ciągu drogi nr 805; 

2) droga nr 1309W Wola Rębkowska – objazd awaryjny wiaduktu w ciągu drogi nr 76; 

3) droga nr 2747W Osieck – Natolin – Stara Huta; 

4) droga nr 1367W Babice – Stare Zadybie; 

5) droga nr 1359W Trojanów – Korytnica: odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1360W w m. Trojanów do 
skrzyżowania z drogą gminną nr 131226W w m. Popielnica; 

6) droga nr 1337W Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek: odcinek od granicy powiatu łukowskiego do 
skrzyżowania z drogą gminną nr 131428W; 

7) droga nr 1338W Brzegi – Kalinów – Goniwilk: odcinek od skrzyżowania z drogą gminną, łączącą 
Zasiadały z Kalinowem przez Grabówkę, przebiegający po działkach nr 533 i 711 w m. Zasiadały, gm. 
Miastków Kościelny, oraz działce nr 86 w m. Kalinów, na terenie gminy Żelechów; 

8) droga nr 1356W Sobolew – Godzisz – Wola Życka – Podebłocie: odcinek od mostu nr JNI 1001853 w m. 
Godzisz do skrzyżowania z drogą gminną nr 131220W, biegnącą przez m. Jabłonowiec; 

9) droga nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew: odcinek od skrzyżowania z drogą 
gminną nr 130606W w m. Sośninka do końca działki nr 60 w m. Budy Krępskie; 

10) droga nr 1353W Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska: odcinek od granicy działki nr 472/1 w m. 
Strych, gm. Maciejowice, do końca drogi przy granicy gm. Trojanów w m. Malamówka, zlokalizowany na 
działkach nr 510, 100 i 58/5 w m. Malamówka. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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