Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

PLAN SIECI DRÓG POWIATOWYCH
POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

NA LATA 2017- 2030

Pruszków, czerwiec 2017

6.3 Charakterystyka planowanychdziałań mającychwpływ na rozwój sieci
dróg w Powiecie
6.3.1 Inwestycje drogowe przewidziane na najbliższe lata w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Pruszkowskiego.

W najbliższychpięciu latach, tj. w latach 20.L7-2021 przyjęto wydatki majątkowe na poziomie:

Tabela 27 Wydatki majątkoĄveprzewidy)danew Wieloletniej PrognozieFinansowej Powiatu
Pruszkowskiego

Nazwa i cel
+ Budowa

i

Limit 2017
przebudowa

kanalizacji

deszczowej w drodze nr. 3135W- ul.

Warsztatowawraz z ut. 3 Maja, ul.
ŁączniczekAK, rondo Solidarności,ul. 1 800 000.00 zł
Poznańskąoraz Batalionów Chłopskich z
wylotem do rz. Utraty- Umożliwienie

odbioruwód opadowychi roztopowychz
drogi
+ Przebudowa

drogi

nr.

3107W

(ul.

Komorowska i Pruszkowska) na odcinku
od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. 500 000,00 zł
Rekreacyjnej

w

Granicy

--

Poprawa

bezpieczeństwaruchu drogowego
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+ Przebudowa i rozbudowa drogi Nr
3135W
ul Warsztatowa i ul.
Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi
800 000,00zł
nr. 3131W ul. Warszawskaw Piastowie
ruchu
bezpieczeństwa
drogowego
Przebudowa
skrzyżowania
drogi
wojewódzkiej nr 719 i drogi powiatowej
nr 3114W ul. Regulskiej w miejscowości 150 000,00 zł

Reguły, gm. Michałowice

4 000 000.00

1 200 000,00 zł zł

7 493 414,96 zł

350 000,00 zł

500 000,00 zł

Poprawa

bezpieczeństwaruchu drogowego

k inwestycje rozpoczęteprzed 201 7 rokiem, przez co pozycja łqcztae nakłady Jittatlsowe nłe odpowiada sumie
Łituitów w poszczególnych lcltach a wskazuje Łącznypl'zewidywany koszt danej inwestycji.
Zródło: WieloletnichPt'ognoza Flnattsowa Powiatu Pruszkowskiego

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wskazuje się inwestycji realizowanych w latach 2020 oraz
2021. w kolejnych latach ww. prognoza będzie aktualizowana, przez co będą w niej wskazane kolejne

inwestycje oraz przewidywany sposóbich realizacji(finansowania).
6.3.2

Zadania proponowane do realizacji na najbliższe lata w Powiecie Pruszkowskim
w uzgodnieniu z samorządami gminnymi.

Poniżejzostały przedstawione najważniejszezadania proponowane do realizacji przez poszczególne

gminy. W celu realizacji niżej wymienionych zadań podstawowym elementem jest zapewnienie
finansowania i ustalenia zasad partycypacji w kosztach poszczególnychjednostek samorządowych
realizujących daną inwestycję
Tabela 28 Zadania pro OPINI
l.p. l Gmina
Proponowane/ oczekiwane zadania
B budowa Paszkowianki - etap pierwszy: okolice węzła Pruszków przy A2
droga nr 719

budowa ciągu drogowego: połączenie ul. Przytorowej z ul. Sienkiewicza,
naodcinku w okolicy dworca kolejowego budowa w tunelu, dalej przebieg
wzdłuż torów koląowych i połączenie bezpośredniez AI. Jerozolimskimi,

przedłużeniedrogi powiatowej ul. Sienkiewiczawzdłuż torów PKP do ul
Działkowej oraz do ul. Miny Zimińskiel Sygietyńskid,
1

budowadrogi powiatowej na przedłużeniuul. Działkowelw ciągu ul.
Błońskiej oraz planowaną ul. Nowotraktową i ul. Kredkową do

1 Gmina Pruszków

projektowanej drogi wojewódzkie
©

tzw. Paszkowianki.

budowa drogi wyznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego

żbików-Boki jako KDZ - łączy ul. Broniewskiego w nowym przebiegu
z planowaną Paszkowianką i ma kontynuację na terenie gminy Ożarów

Mazowiecki jako przedłużenie Paszkowianki do drogi Gdańskiej
w Łomlankach.
Gmina

Piastów

Gmina

Brwinów

nowa

droga powiatowa

--

ciąg

ulic

Żółkiewskiego-

Ogińskiego-

Barcewicza- Skrajną (Miasto Pruszków), Łącząca drogę powiatowa
ul. Leopolda Lisa Kuli w Piastowie z ul. Broniewskiego w Pruszkowie.
budowa sygnalizacja świetlnej na ul. PowstańcówWarszawy w Brwinowie
w rejonie przejścia dla pieszych przy Lecznicy Rodzinną Alfa
budowa ul żytniej na odcinku pomiędzy droga wojewódzką 718 a drogą

wojewódzką 701 w Domaniewie Pomiędzy ul. 3 maja trasa 718 w
Pruszkowie w ciągu ulicy

żytniej

(Pruszków- ul dojazdowa do bazy

drogowców) do ul Domaniewskią trasa 701

do realizacji przez gnunę
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logistycznego w
Mosznie/Koszajcu,
poprawa
komunikacji
dla
mieszkańców Domaniewa, Domaniewka, Moszny, Koszajca, Brwinowa i
innych- altenlatywa przebudowaul Ołtarzewskią
e

budowa sygnalizacji świetlnej ,,na przycisk" z czujnikiem prędkości na
przejściu dla pieszych przez jezdnię DP nr 3111W ul. Powstańców

Warszawy w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiellońska w Brwinowie,
e

budowa sygnalizacji świctlnel "na przycisk" z czujnikiem prędkości na
przejściu dla pieszychprzezjezdnię DP nr 3126W ul. Wilsona w rejonie
skrzyżowania z ul. Lilpopa w Brwinowie,

e

modernizacjaistniqącej sygnalizacji świetlną "na przycisk" na przejściu

dla pieszych przez jezdnię DP nr 3126W ul. Wilsona w rąonie
skrzyżowania z ul. Plzeskok w Brwinowie poprzez doposażcniejej w
czujnik prędkości,
e

modernizacja istniejącej sygnalizacji świetlnel "na przycisk" na przejściu

dla pieszych przez jezdnię DP nr 4108W ul. Piłsudskiegow sąsiedztwie
Zespołu Szkół in l w Brwinowie poprzez doposażenieją w czujnik
prędkości,
e

e

e

e

budowa sygnalizacji świetlną na skrzyżowaniu DP nr 3128W ul.
Grodziskiej z DP nr 3127W ul. Sportową w Brwinowie,
przebudowa skrzyżowania DP 3107W ul. Pruszkowskiej z ul. Konwaliową
w Kaniach-Popówku,
rozbudowa skrzyżowania DP nr 1502W ul. Kasztanowel i DP nr 3 109W
ul. Nadarzyńskiel w żółwinie,
budou,a skrzyżowania wvnicsioneao DP nr 1502W ul. Nadarzvńska i DP
nr 1502W ul. Słonecznej w żółwinie,

optymalizacja organizacji ruchu na skrzyżowaniu DP nr 3109W ul
Kazimierzowskid i DP nr 3 109W ul. żółwińskią w Owczarni
przebudowa drogi powiatowej nr 3110W w Koszajcu
budowa chodnika po północnej stronie DP nr 4108W ul. Piłsudskiego na

odcinkuod skrzyżowania
z ul. Sienkiewicza
do skrzyżowania
z ul
Błoński w Brwinowie (vis-a-vis przedszkola)
wyprofilowanie
utwardzenie pobocza wzdłuż

DP n]

3109W

ul

Nadarzyńskiejw żółwinie i DP nr 3 109Wul. żółwińskiej w Owczarni( na
odc. od LKS Wolta w Zółwinie do skrzyżowaniaz ul. Kazimierzowską
w Owczarni)
wyproHilowanie i utwardzenie pobocza wzdłuż DP nr 3108W ul
Książenickiqi w Owczami( na odc. od skrzyżowania z ul. Małą do
skrzyżowania z ul. Koników Polnych)
budowa kładki

pieszo-rowerową

na

rzece Utrata

w

ciągu

powiatowej nr 311IW w Mosznie,
przebudowawjazdu/zjazdu na ciąg pieszo-rowerowy w rejonie mostu na
rzeceZimna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 3 11IW w Brwinowie

przebudowa wjazdu/zjazdu na chodnik

ścieżkę rowerową w rejonie
Centrum Handlowego "Atut" przy DP nr 3124W ul Solidarnosc

wParzniewie oraz dobudowa chodnika i ścieżki rowerowej do
wania z ul. Działkową w Pruszkowie
rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Rokitnica granicy Milęcina
Czubina na drodze DP nr 1509W

wykonanie nakładki jezdni DP nr 3126W ul. Wilsona w Brwinowie na
odc. od ronda do

owada z ul. Li

połączenie ul. Parkowej w Pęcicachz ul. Na Skraju w okolicy Strzeniówki
(docelowo połączenie z Paszkowianką),Gmina

budowa drogi łączącą ul. Pęcickąprzy Dworze Polskim z ul. Sokołowska
(droga stanowiąca obwodnicę Pęcic i Sokołowa) zgodnie z miąscowym

Michałowice

planem zagospodarowania w gm. Michałowice,

połączenie A[. Powstańców Warszawy w Regułach z A]. Jerozo]imskim
(śladem ul. Granicznej, następnie po przecięciu AI. Topolowej przebieg
nad toram
doprowadzenie dojazdu do Ai. Jerozolimskich, jako
odciążenie ul. Regulskie
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przygotowanie planów (koncePCJi) pod budowę obwodnicy Reguł
(przebieg ul. Graniczną do ul. Topolowej i dalej na północ przecięcie
torów WKD i dotarcie do AI. Jerozolimskich),

przygotowanieplanów (koncepcji) pod budowę obwodnicy Pęcic, Pęcic
Małych, Sokołowa (droga od ul. Parkowej/Pęcickią przy Dworze Polskim
w Pęcicachdo ul. Sokołowskiej poza Sokołowem),

przygotowanieplanów (koncepcji) pod budowę obwodnicy Komorowa,
Granicy, Nową Wsi, Nadarzyła, Strzeniówki - współpraca z władzami

Województwa Mazowieckiego w sprawie budowy tzw. Paszkowianki,
©

przebudowaciągów drogowych w kierunku poprawy standardówruchu
drogowego - AI. M. Dąbrowskiq -- Brzozowej w Komorowie i Nowej Wsi

(droganr 3115W),
©

przebudowaciągów drogowych w kierunku poprawy standardówruchu
drogowego -

ul. Regulskiel w Regułach, ul. Parkowej i ks. Woźniaka w

PęcicachMałych i Suchym Lesie, obwodnicy Wolimy(wymaganedo
przebudowy odcinki drogi nr 3114W -- połączenie drogi wojewódzkie nr
7 19 z drogą krajową m 8),

przebudowaciągów drogowych w kierunku poprawy standardówmchu

drogowego
- ul. Regulskiej
od AI. Jerozolimskich
do ul. Bodychaz

budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bodycha, Regulskiel,
Dworcowej.

przebudowaciągów drogowych w kierunku poprawy standardówruchu
drogowego - ul. Komorowskiej w Pruszkowie, Nowej Wsi, Komorowie,
ul. Pmszkowskiej w Granicy, Strzcniówce,Nadarzynie(drogi m 3 107W),

przebudowaciągów drogowych w kiemnku poprawy standardówruchu
drogowego -

ciągu drogowego od drogi krajowej m 8 przez Młochów

(droga nr 3102W) oraz do miąscowości Rozalin i Parole (droga nr
3101W)
przebudowaciągów drogowych w kierunku poprawy standardówruchu
drogowego -

ul. nad Utratą w Walendowie,

przebudowaciągów drogowych w kiemnku poprawy standardówruchu
drogowego -

ul. Klonowa w Kajetanach,

przebudowaciągów drogowych w kierunku poprawy standardówruchu
drogowego - remont ul. Sanatoryjnq w Komorowie i Pęcicach MąlySłłh
budowa Paszkowianki od drogi nr 719 do Paszkowa,

Przebudowa oraz ujednolicenia organizacji ruchu drogowego - droga od
Gmina Nadarzyn

skrzyżowania
w Siestrzeni
z drogąkrajowąnr 8 ( drogagn)innanr
150623W- ul. Rozlaińska oraz ul Młochon,ska na tomie gminy

Nadarzyn)obsługuje tereny graniczna glplB
Gmina Raszyn
+ . połączenia ul. Grudzi gm. Raszyq !Węzłem Okęcie (Lotnisko)
źródło: Oplacolvanie na podstmvie infor'macji tŁą'skanychod gtttin

Ponadto wszystkie gminy wnioskuje o stworzenie wspólnego programu budowy sieci ścieżek
rowerowych połączonych z ciągami pieszymi na terenie powiatu pruszkowskiego.

Wszystkie wyżej wymienione inwestycje w pierwszej kolejności wymagają stworzenia odpowiedniej

dokumentacjitechnicznej, projektowej oraz konsultacji społecznychz mieszkańcami.Dopiero po
odbyciu tych czynności oraz posiadania odpowiednich środków finansowych może nastąpić realizacji
zaproponowanych rozwiązań.

Ponadto każda z gmin planuje przebudowy, modernizacje i remonty dróg gminnych na swoim
obszarze.
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6.4 Propozycje zadań do wykonania
6.4.1 Zadania w odniesieniu do istniejących sieci dróg wojewódzkich i krajowych
Głównym zadaniem powiatu pruszkowskiegodo wykonania w odniesieniu do istniejącej sieci dróg

krajowych i wojewódzkich jest zapewnieniespójnego układu komunikacyjnego- dróg krajowych
i wojewódzkich z siecią połączeń lokalnych poprzez drogi powiatowe. Ważnym elementem jest ciągłe

monitorowanie planowanych inwestycji przez zarządcówww. dróg oraz lobbowanie na rzeczbudowy

nowych odcinków dróg, które ułatwią przemieszczanielokalnej społeczności,a także poprawią
bezpieczeństwo na terenach zamieszkania. Szczególnemu monitoringowi powinny być poddane
skrzyżowania z drogami powiatowymi oraz przejścia dla pieszych. W przypadku stwierdzenia
występowania niebezpieczeństwa powiat powinien podjąć działania (lobbowanie u zarządcy drogie
zmierzające do montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego(np. sygnalizacji świetlnej).

6.4.2 zadania w odniesieniu do nowo projektowanych S7, Paszkowianka, 721 BIS
Na nowo projektowanym odcinku drogi S7 Warszawa Grójec na granicy powiatu pruszkowskiego

i piaseczyńskiego zaplanowano węzeł ,,Zamienie". W niedalekiej odległości od granicy powiatu
pruszkowskiego (na terenie powiatu piaseczyńskiego) zaplanowano węzeł ,, Lesznowola" w miejscu

przyszłego skrzyżowania z projektowana drogą nr 721 oraz węzeł ,,Antoninów" za istniejącym
skrzyżowaniem z drogą 01343,. Zadaniem powiatu pruszkowskiego będzie zapewnienie jak
najlepszego skomunikowania dróg lokalnych z drogami wojewódzkimi(dojazdowymi) do ww.
węzłów.

Na podstawie informacji zawartych w załącznikunr l do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia pt. ,,Budowa drogi
wojewódzkiej o długości ok. 10 km, łączącej drogę krajową nr 8 z projektowana Autostradą A2 tzw.
Paszkowianki"na odcinku: od drogi wojewódzkiej nr 719 do projektowanej autostrady A2 na terenie
gminy Brwinów

i miasta Pruszków, powiatu

pruszkowskiego, województwa

mazowieckiego".

wskazanoiż projektowana droga wojewódzka krzyżowaćsię będzie z następującymidrogami:

1) teren miasta Pruszków
ul. Przejazdowa,
ul. Traktowa,
ul. Błollska,
droga powiatowa nr 3112W

ul. Promyka

droga wojewódzka nr 718

2) teren gminy Brwinów
droga wojewódzka nr 719,
ul. Główna
droga powiatowa nr 3111W
droga wojewódzka nr 720
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Zadaniem powiatu pruszkowskiego oraz gmin będzie zapewnienie jak najlepszego skomunikowania

dróg lokalnychz nowo powstającądroga wojewódzką,poprzezmodernizację,remonty dróg
dojazdowych wskazanych powyżej.

Droga 721 BISjest obecnie w fazie projektowania. Dokładne zadania jakie będzie musiał wykonać
powiat pruszkowski w odniesieniu do nowo projektowanej trasy będą możliwe do określenia po
przedstawieniu docelowej.o projektu z przebiegiem projektowanej drogi. Istotne jest uwzględnienie
skomunikowania poprzez np. ulice Grudzi w gminie Raszynwęzła Sękocin w ciągu łącznika S8, DK7
z węzłem ,,Lotnisko" lub węzłem ,,Zamienię" w ciągu projektowanej drogi S7.

Ważną inwestycją drogowa na terenie powiatu jest również rozbudowa drogi krajowej nr 8 do
parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicachdo węzła
z drogąwoj. nr 721 w Wolicy.
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8

Priorytety do realizacji koncepcji (planu)

Artykuł 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznychmówi że
1. do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. l i art. 6 ust. 1, stanowiące
połączenia miast będącychsiedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
2. zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu
w porozumieniu z zarządemwojewództwa, po zasięgnięciuopinii wójtów(burmistrzów, prezydentów
miast) gmin, na obszarzektórych przebiegadroga, oraz zarządówsąsiednich powiatów, a w miastach
na prawach powiatu - opinii prezydentów miast.
3. ustalenie przebieguistniejących dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu, po

zasięgnięciuopinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarzektórych przebiega
droga

Obecnie priorytetem jest uregulowanie stanu prawnego wszystkich odcinków dróg na terenie
powiatu pruszkowskiego.W dniu 25 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął
uchwałę nr 64/17 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej - drogi wojewódzkiej nr 621
na odcinku Warszawa--SękocinNowy, drogi wojewódzkiejnr 665 na odcinku Janki -- droga
wojewódzka nr 621oraz drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 7) na odcinku przebiegającym
na terenie m. st. Warszawy od węzła AI. Krakowska do granicy m. st. Warszawy.

Wyżej wymienione odcinki zostały pozbawione kategorii drogi wojewódzkiej przez co są zaliczanedo
kategorii dróg powiatowych zarządzanychprzez właściwe dla obszarujednostki administracyjne
Powiat pruszkowski stał się zarządcą drogi wojewódzkiej nr 621 na odcinku Warszawa-- Sękocin Nowy
oraz drogi wojewódzkiej nr 665 na odcinku Janki -- droga wojewódzka nr 621.

8.1.1

Proponowane nowe przebiegi dróg powiatowych do roku 2030

Priorytetem do roku 2030 jest stworzenie spójnej, ciągłej sieci dróg, w tym dróg powiatowych.
Prognozyruchu przygotowane w ramach budowy nowych odcinków dróg(przedstawione w pkt. 6.1.2
Analiza zatwierdzonych oraz koncepcyjnych projektów przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich)
wskazują na wzrost ruchu na nowo projektowanych drogach. Ważnym elementem jest zapewnienie
odpowiedniego skomunikowania wskazanych odcinków z obecną siecią drogową poprzez między
innymi budowę nowych odcinków dróg.
Przyjmuje się iż podobny wzrost ruchu samochodowego nastąpi również na drogach dojazdowych do
nowo budowanych odcinków. Powiat pruszkowski w przypadku podjęcia decyzji o budowie nowego

projektowanego/budowanegoodcinka dróg na etapie przygotowaniadokumentacji wykonawczej
będzie

opracowywał

prognozy

ruchu

minimum

dla

IO-letniej

perspektywy

czasowej

z uwzględnieniem dróg dojazdowych do nowej drogi.
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Proponowane nowe przebiegi dróg powiatowych
Tabel:! Zaproponowane.!owi!.(projektowane/budowane) przębjegi dróg powiatowych

l

Raszyn

Przebudowa/ budowa ul. Grudzi, połączenie z droga S8 oraz z węztem
Okęcie(dla wskazanej inwestycji ważnajest budowa drogi wojewódzkiej

721 B\S).
2

Piastów,

Nowe połączenie miejscowości Piastów Ożarów, obecna drogal
powiatowa 3130W oraz 3136W, al. Tysiąclecia na całej długości, od DW
719 do ronda (skrzyżowanie z ul. Warszawską), dalej nowym

przebiegiemtj. al. Wojska Polskiego(obecnie gminna), nowy przebieg
drogi do ul. LeopoldaLisa-Kuli, i dalej do wiaduktu nad A2 do granicy
Michałowice

powiatu w kierunku Ożarowa Mazowieckiego.
Nowe połączenie miejscowości Reguły (siedziba gminy Michałowice)
Raszyna i

Nadarzyna

(Wolica)

poprzez

Sokołów-

]

Pęcice- ,,droga

serwisowa"- Sokołów- Wolica (ul. Powstańców Warszawy, Parkowy,
Sokołowska, droga serwisowa).
Nadarzyn,

Budowa drogi łączącej ul. Grodzisku na terenie gminy Nadarzyn z ul. l

Brwinów

Słoneczną w gm. Brwinów.

Pruszków

UI. Działkowaw Pruszkowieod DW 719 do torów PKPPLK,dalej ulica
Błońska(obecnie gminna) do DW 3112W Promyka.

6

Pruszków,

UI. Przyszłościw Pruszkowie(3141W) i Brwinowie (36 PP,drogi gminne:

Brwinów

Rzeczna, Pruszkowska, Graniczna) do DW720

Żródło: Opt'acowanie własne

W przypadku wystąpienia

potrzeb

budowy nowych/innych

odcinków

dróg, powiat pruszkowski

zgodnie z rozdziałem 9 niniejszego dokumentu dopuszcza weryfikacje i aktualizację zapisów planu.
W załączniku nr 2 zostały przedstawione

nowe (projektowane/budowane)

przebiega dróg

powiatowych.
Powiat pruszkowski postuluje o przejęciew zarząd dróg
!ąbeja ]!!łlggigminnęŻ.któlę

po\ql!!! pruszko)vski może przejąć w zarząd

l

11

l

Pruszków

Odcinek ul. Pogodna od Bolesława Prusa do drogi wojewódzkiej 719,
Działkowa, Błońska

2

Nadarzyn

UI.

3

Piastów

UI. Wojska Polskiego, ul. Ożarowska

4

Brwinów

UI. Rzeczna, ul. Pruszkowska, ul. Graniczna

Brzozowa

(Kajetany

--

Walendów)

jako

kontynuacja

drogi

powiatowej 2845W

ZI'ódło: Opl'acowanie własne

W przypadku planowania przejęcia innych odcinków dróg gminnych w zarząd dróg powiatowych,

powiat pruszkowskizgodnie z rozdziałem 9 niniejszego dokumentu dopuszcza weryfikacje
i aktualizację zapisów planu
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8.1.2

Drogi powiatowe, które planuje się pozbawić kategorii drogi powiatowej

Obecnasieć dróg powiatowych na terenie powiatu pruszkowskiegozostałagłównie ukształtowana
w skutek reformy administracyjnej z 1999 roku. Od tego czasu na obszarze powiatu pruszkowskiego
powstały nowe odcinki dróg krajowych oraz wojewódzkich. Obecnie drogi powiatowe wspólnie
z drogami wyższejkategorii(krajowymi i wojewódzkimi) tworzą gęstą sieć dróg, która dodatkowo jest
uzupełniona drogami gminnymi. Dokonując analizy sieci drogowej, zwraca się uwagę lż część dróg
powiatowychstanowi połączeniatych samychgmin i miejscowościoraz przy obecnymukładzie

komunikacyjnym
częśćdróg nie pełni funkcji dróg o charakterzepowiatowym.Na sieci dróg
powiatowych występują również odcinki, które nie stanowią ciągłości dróg powiatowych, a wrecz są
uzupełnieniem sieci dróg gminnych.

Powiat pruszkowski planuje znieśćkategorię drogi powiatowej z następujących dróg
Tabela. ąjProgi poWlatQwe, ! których polvia! pruszkowski planujlznieśŁkateggrię glóg powiatowych

!a ICIZiliilgl
1

1509W

Brwinów

Na całym odcinku

Droga jest substytutem drogi 1511W, która
obecnie jest

preferowanym

połączeniem

powiatu pruszkowskiego z powiatem
grodziskim. Droga o charakterze drogi
lokalnej- gminnej.

2

2849W

Nadarzyn

Wola Mrokowska
Garbatka-

Zgodnie z definicją drogi powiatowej wyżej

Krakowiany

powiatowego, oraz nie stanowi głównego

wymieniona

ciągu

droga

nie

ma

znaczenia

międzypowiatowego.

Drogami

o znaczeniu międzypowiatowym są drogi
3101W oraz 3103W. Pozbawienie kategorii
drogi

powiatowej

należy

uzgodnić

z powiatem piaseczyńskim.

3

2860W

Nadarzyn

Mroków-Walendów

Droga jest substytutem drogi 310IW,

-do drogi Nr 721

3105W oraz 2845. Powyższedrogi stanowią
preferowane połączenia międzypowiatowe

Zmianę kategorii drogi należy uzgodnienia
z powiatem piaseczyńskim.

4

3104W

Nadarzyn

Dwa odcinki;
pierwszy- Kajetany
do granicy powiatu,
drugi- KrakowianyWola Morkowska

Preferowanym połączeniem drogowym

Od Ronda na

Wskazany odcinek ma charakter drogi

ul. Wa rszawskiej
w Nadarzynie do DK8

lokalnej, gminnej. W celu optymalizacji sieci
dróg powiatowych proponuje się skrócenie

między

powiatem

pruszkowskim

(z gminy

Nadarzyn) a powiatem piaseczyńskimsą
drogi 3101W, 3105W oraz 2845W. Uznaje
się, że droga 3104W ma charakter drogi
lokalnej- gminnej. Zmianę kategorii drogi
należy uzgodnić z powiatem piaseczyńskim.

5

3106W

Nadarzyn

drogi powiatowej 3106W do skrzyżowania
z droga wojewódzka nr 720.

6

3107W

Pruszków

Od ul. Pogodnej
w Pruszkowie do Alei

Zniesienie kategorii drogi powiatowej
nastąpi po przejęciu przez powiat

Armii Krajowej

alternatywnych odcinków tj. ul. Pogodnej
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w Pruszkowie- na odcinku od Bolesława
Prusa do DW 719. Ww. zmianę

należy

uzgodnić z gminą Pruszków.

7

3113W

Raszyn

UI. Pruszkowska
w Raszyniena
odcinku od granicy
gminy do dz. nr ew.

Brak ciągłości z siecią dróg powiatowych.
Droga o charakterze drogi lokalnej, gminnej.
Wskazane odcinki nie spełniają definicji dróg

powiatowych.

r7ł'',

8

9

3114W

3115W

Michałowice

Michałowice

gm. Michałowice, ul.
Targowa w Opacz
Małej na odcinku od
drogi ekspresowej S8
do granicy gminy
UI. Parkowa (od
skrzyżowania z ul.
Sokołowska), ul.
KsiędzaMichała
Woźniaka,
ul. Rodzinna, ul
Centralna do ul
Ogrodowej w Wolicy
(skrzyżowanie
z droga krajową S8)
UI. Brzozowa, ul.
Aleja Marii
Dąbrowskiej,
ul. Sanatoryjna, ul.
Komorowska do
skrzyżowania (ronda)
z ul. Parkowy

10

11

l 12

13

3120W

3123W

3124w

Raszyn

Michałowice

charakterze

3115W

w

kierunku

optymalizacji

sieci

drogi

S8. W celu

dróg

powiatowych

wskazane jest zniesienie kategorii ww.
odcinka.

Preferowanym

połączeniem

Michałowice igminy
3114W

oraz

gminy

Raszyn to ciąg dróg

3115W

do

drogi

621

jprzekazanej w zarzadzanie przez sejmik
województwa mazowieckiego w zarządzanie
powiatowi pruszkowskiemu).

Preferowanym połączeniemdrogowym jest

ul. Przyszłości
w Brwinowie oraz
ul. Juliana

Brwinów

o

Droga o charakterze lokalnym, gminnym.

UI. Solidarności od

14 3127W

Ruch

powiatowym odbywa się drogą 3114W do
skrzyżowania z ulicą Parkowy a dalej drogą

IDroga Hrabska,
Aleja Hrabskal
UI. Główna
w Granicy

Pruszków

Brwinów

powiatowej.

Łady - do drogi 621

Brwinów,

3124W

Wskazany odcinek nie ma charakteru drogi l

Gomulińskiego,
ul. Powstańców
w Pruszkowie
UI. Główna w
Parzniewie na
odcinku od ul.
Rzecznejdo torów
UI. Przejazd w
Brwinowie na
odcinku od ul. Józefa

ciąg dróg powiatowych 3119w oraz 2844W]=]

Preferowanym połączeniem drogowyml
Pruszkowa
i
Nadarzyna jest
droga
powiatowa 3107W
Zniesienie kategorii na ww. odcinkach

możliwe

po

powiatowych

przyjęciu w

zarząd dróg

ul. Przyszłości w Pruszkowie

i Brwinowie

Droga o charakterze drogi lokalnej, gminnej
(brak ciągłości z siecią dróg powiatowych
i ponadpowiatowych). Wskazane odcinki nie

spełniają definicji dróg powiatowych.
Droga o charakterze drogi lokalnej, gminnej
(brak ciągłości z siecią dróg powiatowych

i ponadpowiatowych). Wskazane odcinki nie
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Piłsudskiego do

spełniają definicji dróg powiatowych

torów orazul.
Sportowa w
Brwinowie

na

odcinku ul.
Grodziskiej do torów
15

3.L32W

Pruszków

UI. żbikowska

Droga o charakterze drogi lokalnej, gminnej

w Pruszkowie

ibrak ciągłości z siecią dróg powiatowych

i ponadpowiatowych). Wskazane odcinki nie
spełniają definicji dróg powiatowych.
16

3134W

Pruszków

Na całym odcinku

17

3137W

Pruszków

UI. Plantowa
w Pruszkowie

Droga o charakterze drogi lokalnej, gminnej
ibrak ciągłości z siecią dróg powiatowych
i ponadpowlatowych). Wskazane odcinki nie
spełniają definicji dróg powiatowych.

Droga o charakterze drogi lokalnej, gminnej,
preferowanym
ciągiem
drogowym
ocharakterze
powiatowym
powiatowa 3124W.

18

3138W

Pruszków

Na odcinku ul.
Długiej i części 3
Maja w Pruszkowie

19

3139W

Pruszków

UI Południowa i ul
Robotnicza

jest

droga

Droga o charakterze drogi lokalnej, gminnej,
preferowanym
ciągiem
drogowym
ocharakterze
powiatowym
powiatowa 3135W.

Zniesienie

kategorii

z przedstawionego

jest

drogi

odcinka

droga

powiatowej
możliwe

przyjęciu w zarząd dróg

po

powiatowych

ul. Działkowa w Pruszkowie od DW 719 do

torów, dalej ul. Błońskado drogi powiatowej
3112W ul. Promyka.
20

3143W

Pruszków

Na całym odcinku

Droga o charakterze drogi lokalnej, gminnej
ibrak ciągłości z siecią dróg powiatowych
i ponadpowiatowych). Droga nie spełniają

definicji drogi powiatowej.
21

3144W

Pruszków

UI. Lipowa, ul.
Kraszewskiego

Wskazane ulice tworzą ciąg dróg lokalnych,

gminnych.

Obecnie

na

podstawie

porozumienia są zarządzane przez miasto
Pruszków.

22

4102W

Brwinów

Na całym odcinku

Droga jest substytutem

która

23

4118W

Piastów

UI. Piłsudskiego i ul.
Bohaterów Wolności
w Piastowie

obecnie

jest

drogi nr 4108W,

preferowanym

połączeniem
powiatu
pruszkowskiego
z powiatem warszawskim wschodnim. Droga
o charakterze drogi lokalnej- gminnej.
Zniesienie kategorii drogi powiatowej po

wybudowaniu drogi

łączącej drogę

powiatowa - ul. Leopolda Lisa- Kuli(część
gminna- przedłużenie) oraz przedłużenie
drogi
gminnej ul. Wojska Polskiego
w Piastowie

źl=óa l.: Opl=aa;świni:l ii ó 112
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W przypadku zniesienia kategorii dróg powiatowych na innych drogach lub odcinkach, powiat
pruszkowski zgodnie z rozdziałem 9 niniejszego dokumentu dopuszcza weryfikacje i aktualizację
zapisów planu.

Poniżejzostała przedstawionamapa pokazującasieć drogową wraz z zaznaczonymi
nowymi
odcinkami dróg powiatowych oraz odcinkami, na których planuje się znieść kategorię dróg
powiatowych.
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Oznaczenia
any przebiegdrogi 721 BIS
ny przebieg drogi "Paszkowianka'
-

Pozostałeoznaczenia

Planowane zniesienie kategorii dróg powiatowych

[:]

Granica powiatu pruszkowskiego

Planowanenowe drogi powiatowe

[.]

Gmnlce gmin

Sieć drogowa

Miejscowości

Drogi krajowe
Drogi wojewódzkie

e Siedzibygmin

Drogipowiatowe

fbzostałe

1:100,000
1

0

1

2

3

4km

Drogi gminne
Inne

Ryc. 20 Planowanasieć dróg powiatowych - nowe odcinki, zniesienie kategorii dróg powiatowych
Z} ódło: opłaca\Ą,anie

a,ŁaslŁe
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Załącznik nr 2

Nowe przebiegi dróg powiatowych(tabela 29 Proponowane nowe(projektowane/budowanej
przebiegi dróg powiatowych).

Proponowany nowy przebieg ul.Grudzi

Oznaczenia
ny paebieg drogi 721 BIS
-

Pozostałe oznaczenia

Planowane zniesienie kal3egoriidróg powiatowych

Planowane
nowedrogipowiatowe
Proponowany
nowypaebiegul.Grudzl
Sieć drogowa
Orogiknjowe
Drogimyewódzkłe
Drogipowiatowe
Drogigminne
Inne

[:]

Granicapowiatu pmszkowskiego

[::]

Granice grrin

1:25,000

Miejscowości
e

Siedziby gmin

R)zostałe0

l

2 km
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Proponowane nowe połączenie miejscowości Piastów Ożarów
do granicy powiatu w kierunku Ożarowa Mazowieckiego

Oznaczenia
il

Pozostałe oznaczenia

ny przebieg drogi 721 BIS
Planowane zniesienie kategorii dróg powiatowych
nowane nowe drogi powiatowe

E:3 Granica powiatu pruszkowskiego

Proponowanenowe połączenie

[::]

Sieć drogowa
Drogi knjowe
Drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Drogi gminne
Inne

Granice gmin

1:10,000

Miejscowości
e Siedzibygmin
fbzosbłe

0

2.5

5

7.5

10 m
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Proponowane nowe połączenie w gminie Michałowice

}$d\głowice.wid

Oznaczenia
-

Pozostałeoznaczenia

any przebieg drogi 721 BIS
Planowane zniesienie kategorii dróg powiatowych
Planowane nowe drogi powiatowe

[:]

Granica powiatu pruszkowskiego

Proponowanenowe połąaenie

[::]

Granice gmin

Sieć drogowa
- Drogikrajowe
Drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Drogi gminne

1:20,000

Miejscowości

e Siedzibygmin
fbzostałe

0

2.S

5

7.S

lO

12.5 15m

Inne
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Proponowana nowa droga łącząca
ul.Grodziskuz ul.Słoneczną

Stara Wieś

Oznaczenia
-

ny przebieg drogi 721 BIS
Planowane zniesienie kategorii dróg pov/ioto\hrych
Planowane nowe drogi powiatowe

il=::] Proponowananowa droga
Sieć drogowa
Drogi knjowe
Drugi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Drogi gminne
Inne

4
Pozostałeoznaczenia
E:]

Granica powiatu pruszkowskiego

[]

Granice
gmin
1:15,000

Miejscowości
e

Siedziby gmin

fbzostałe

0

2.5

5

7.5

10m
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Proponowana nowa droga powiatowa
ul.Działkowa i ul. Błońska

Paaniew

Oznaczenia
wang pneUeg drogi 721 BIS
-

Planowane zniesienie kategorii dróg powiatowych
Planowane nowe drogi powiatowe
Proponowana nowa droga

Sieć drogowa
= Drogi krajowe
Drogi wojewódzkie
Drogi powiat)we
Drogi gminne
Inne

Pozostałeoznaczenia
[:]

Granica powiatu pruszkowskiego

[:]

Gnnice gmin

Miejscowości

e Siedziby gmin

fbzosbłe

l :l o,ooo

0 1 2345m

Strona 132

Proponowana nowa droga powiatowa
ul.Przyszłości, ul. Rzeczna, ul.Pruszkowska, ul.Graniczna

Moszna-Parcela

Kosza

owa Wieś

Kanie

Oznaczenia
ny przebiegdrogi 721 BIS
-

Hanowane zniesienie kategorii dróg powiatowych
Planowane nowe drogi powiatowe

f:::3Proponowana nowa droga

Siećdrogowa
Drogi wojewódzhe
Drogi powiatowe
Drogi gminne

Pozostałeoznaczenia
[:]

Granica powiatu pruszkowskiego

[]

Granice
gmin
1:20,000

Miejscowości

e

Siedzibygmin
fbzostałe

o

1

23

4

5m

Inne
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