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Uchwała nr ........./......'''...../2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego

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

na Zarząd
CZŁONE

ZARZĄDU

0-3,o6 4%

Mirosław

.ielewski

w sprmvie propozycji pozbawieniaodcinka drogi powiatowej nr 3127W
ul. Przejazd w Brwinowie jej dotychczasowejkategorii
w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 12 pkt 1 1 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 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12,
138, 159, 317), uchwala się, co następuje:
$ 1. 1. Przedstawia się propozycję pozbawienia drogi powiatowej nr 3127W -- ul. Przejazd
w Brwinowie na odcinku o długości 760 m, od ul. Józefa Piłsudskiego do torów, U. działek o
nr ew. 37 obr. 04 i nr ew. l obr. 05 --jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia do kategorii
drogi gminnej.
2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
g 2. Propozycja, o której mowa w $ 1, podlega zaopiniowaniu przez Burmistrza Gminy
Brwinów oraz zarządy powiatów: warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego, grodziskiego

i Prezydenta
m. st. Warszawy,
w temtinie21 dni od dniadoręczenia
propozycjido
zaopmiowama.
g 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
Do uchwali' nr ........./......'''...../2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego

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

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wnosi pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego
uchwałę w sprawie przekazania propozycji pozbawienia drogi powiatową ru 3127W ul.
Przejazdw Brwinowie na odcinku o długości760 m, od ul. JózefaPiłsudskiegodo torów, tj.
działek o nr ew. 37 obr. 04 i nr ew. l obr. 05 jej dotychczasowej kategorii w celu zaliczenia
do kategorii drogi gminnej.
Odcinek ww. drogi powiatowej nie posiada ciągłości w wyniku zlokalizowanej
infrastruktury kolejową.
Powyższe pozbawienie kategorii drogi powiatowej w celu zaliczenia jej do kategorii
drogi gminnej wynika z art. 6a ust. l. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159,
3TI) który sladow\.,\ż.,,Dodrógpou'iatou,ychzaticzctsię drogi inne niż określoneu, att. 5 ust.
l i art. 6 ust. 1, stanom'iqcepołączenia miast będących siedzibami po%'katówz siedzibami gmin
f s/edz/ó g/?z/n/ z/ęi:iĘąy
sobą ", a którego przedmiotowy

odcinek drogi nie spełnia.

W związku z powyższym pozbawienie kategorii drogi powiatowej w celu zaliczenia jel
do kategorii drogi gminnej uznaje się za zasadne.
Plan wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015-2025. Aktualizaąa 201 7" Prz#az/?e /7?/eszkańco//?
rozu/qza/?/a konzun/#a(ip#ne.
Poprzez zmianę kategorii odcinka drogi zostanie zrealizowany cel strategiczny E: Zalew/7/en/e
sprawnej komułlikacji weó'tlcłtrz pou'tata i połcłczeń z Warszawą, a także zwiększettie
dostępności alternatyw dtct samochodu.
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