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Uchwała nr .. . . .. .../... ...'' ' . . .../2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ......''''''''''''''..... 2018r.

5 fn .i a l NI

CZŁONEK#ARZĄDU
Mirosław (ilnnielewski

w sprawie propozycji pozbawieniaodcinka drogi powiatowej nr 4118W
ul. Bohaterów Wolności w Piastowiejej dotychczasowejkategorii
w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) oraz 6a ust. 2, art. 7a i art. 10 ust. 1-3 ustawy

z dnia21 marca1985r. o drogachpublicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222,z 2018r. poz. 12,
138, 159, 317), uchwala się, co następuje:

g 1. 1. Przedstawia się propozycję pozbawienia drogi powiatową nr 4118W
ul. Bohaterów Wolności w Piastowie na odcinku o długości 173 m, od ul. Warszawskiej
do nasypuwiaduktu, tl. działek o nr ew. 4/1, 4/4, 11/3, 12/4, 10 obr. 04 jej dotychczasowej
kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej.
2. Przebieg drogi, o którą mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
$ 2. Propozycja, o której mowa w $ 1, podlega zaopiniowaniu przez Burmistrza Miasta
Piastowa oraz zarządy powiatów: warszawskiego.zachodniego, piaseczyńskiego,grodziskiego
i Prezydenta m. st. Warszawy, w terminie 21 dni od dnia doręczenia propozycji
do zaopiniowania.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

CZŁONEK ZARZĄDU
WSPEKTOR

T%:Bfirosław Chmielewski

UZASADNIENIE
Do uchwały nr ........./............../2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......"''"""""..... 2018 r.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wnosi pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego
uchwałę w sprawie przekazaniapropozycji pozbawienia drogi powiatową nr 4118W
ul. Bohaterów Wolności w Piastowie na odcinku o długości 173 m, od ul. Warszawskiej
do nasypuwiaduktu, tj. działek o nr ew. 4/1, 4/4, 11/3, 12/4, 10 obr. 04 jej dotychczasowej
kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej.
Odcinek ww. drogi powiatowej nie posiada ciągłości w wyniku zlokalizowanej
infrastruktury kolejowej.
Powyższepozbawieniekategorii drogi powiatowej w celu zaliczeniajej do kategorii
drogi gminnej wynika z art. 6a ust. l. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159,
317) który stanowi, iż ,,Z)o dróg pow/a/owych za//cza s/ę drog/ //z/?enfż okres/one w arf. 5
ust. l i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia }niast będących siedzibami po-wiatón,z siedzibami
g/7?/n/ s/edz/ó g/?zfn/n/ęćżzysobą ", a którego przedmiotowy odcinek drogi nie spełnia.
W związku z powyższym pozbawienie kategorii drogi powiatowej w celu zaliczenia
jej do kategorii drogi gminną uznaje się za zasadne.
Plan wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015-2025.

Aktualizaqa

201 7" /'rz)wazne

m/eszkańc0/77 rozwiazan/a

ko/zzz//?/kac)#/że.

Poprzez zmianę kategorii odcinka drogi zostanie zrealizowany cel strategiczny E: Zalew/?/en/e
sprawnej kolnullikacji weó'nątrz powiatu i połączeń z Warszaw(ł, a także aĄ'iękzetlie
dostępności atterłtatyw dla samochodu.

CZŁONEK/KazĄn u
Mirosław Ci;iiń&tewski
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