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!v sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W
ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii

Na podstawie art. 10 ust 1, 2i3

wzwiązku zart.6a ust. lustawy zdnia 21 marca 1985r. odrogach

publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 iz 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 i 1356) oraz art. 12 pkt ll ustawy z dnia

5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym (Dz. U. z2018 r. poz.995, 1000, 1349i 1432) uchwala się, co
następuje:
$ 1. 1. Po zasięgnięciu opinii woUtów (burmistrzów,

prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega

droga oraz zarządów sąsiednichpowiatów i prezydenta miasta st. Warszawy, w porozumieniu z Zarządem
Województwa Mazowieckiego,pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę powiatową nr 4118W
(ul. Bohaterów Wo]ności) w Piastowie na odcinku o długości]73 m, od ul. Warszawskiej do nasypu wiaduktu, tj.
działek o nr ew. 4/1, 4/4, 11/3, 12/4, 10 obr. 04.

2. Przebiegdrogi, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
$ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
Do uchwała nr ........./......''....../2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ...........-'"'.'''..... 2018r.

Zarząd Powiatu Pmszkowskiego wnosi pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego
uchwałę w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności
w Piastowie na odcinku o długości 173 m, od ul. Warszawskiej do nasypu wiaduktu, tj. działek
o nr ew. 4/1, 4/4, 11/3, 12/4, 10 obr. 04 -- jej dotychczasowejkategorii w celu zaliczenia
do kategorii drogi gminnej.
Odcinek ww. drogi powiatowa nie posiada ciągłości w wyniku zlokalizowanej
infrastruktury kolejowej.
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 iz 2018 r. poz. 12, 138, 159,
317, 1356) który stanowi, iż ,,Z)o drógpow/a/owoc/z za//cza sżędrogi/nne n/ż okres/one w a/'/.
5 ust. l i art. 6 ust. 1, stanowiące połączettia miast będącychsiedzibatlti powiatów z siedzibatni
g/n/n f s/edz/ógn?//zm/ęćiĘysobą ", a którego przedmiotowy odcinek drogi nie spełnia.
W związku z powyższympozbawieniekategorii drogi powiatową w celu zaliczenia
jd do kategorii drogi gminnej uznaje się za zasadne.
Plan wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015-2025.

Aktualizacja

2017" Pr Wazne /n/eszłańc0/7z rozw/qzania

#o/nz/n/#acy#/ze.

Poprzez zmianę kategorii odcinka drogi zostanie zrealizowany cel strategiczny E: Zapewniam/e
spl'awneJ komunika(;ji wewnątrz powiatu i połączeń z Warszctu'ą, a także zwiększenie
dostępności alternatyw dla samochodu .
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