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Uchwała nr ........./......'''...../2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ......''''''''''''''..... 2019r.
w sprawie propozycji pozbawieniaodcinka drogi powiatowej nr

.w

(ul. Willowa )v Falentach No1vych, gm. Raszyn) jej dotychczasowe.U,IŁa/egorii i

zaliczeniajej do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.

poz- 511) oraz art. 10 ust. l i 2 w związku z art. 6a ust. 2 i art. 7a ustawy z dnia 21 marca1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), uchwala się, co następuje:

g 1. 1. Akceptuje się propozycję pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 2844W
(ul.Willowa
wFalentach Nowych, gminaRaszyn, dz. ew. nr 187), naodcinku
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3120W (ul. Droga Hrabska) do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 3 119W (ul. Falencka), jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii
drogi gminnej.
2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwał'.
$ 2. Propozycję, o której mowa w $ 1, należy przedłożyć do zaopiniowania przez Wójta
Gminy Raszyn oraz przez zarządy powiatów: warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego,
grodziskiego i Prezydenta m. st. Warszawy.
g 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr ........./......'''...../2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ......'"'.'.'.'""..... 2019r.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiegownosi pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego uchwałę
w sprawiepropozycji pozbawieniaodcinka drogi powiatowej nr 2844W (ul. Willowa w Falentach
Nowych, gmina Raszyn,dz. cw. nr 187), na odcinku od skrzyżowaniaz drogą powiatową nr 3120W
(ul. Droga Hrabska) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3 119W (ul. Falencka), jej dotychczasowej

kategorii i zaliczeniajel do kategorii drogi gminnej.
Droga powiatowa nr 2844W stanowi substytut drogi powiatową nr 3145W AI. Krakowską
która obecniestanowi główny ciąg komunikacyjny.
Ponadtoww. odcinek drogi powiatowej wykazuje charakterdrogi lokalncl.
Powyższe pozbawienie kategorii drogi powiatową w celu zaliczenia jej do kategorii drogi
gminnej jest zgodne z art. 6a ust. l ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 51 1).

Plan wpisuje się w obszar strategiczny ,,Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025.

Aktualizacja

kategorii

odcinka

2017"

Przy#ćzzne /7zieszkańć'0/7z rozu/qzanfa

drogi zostanie zrealizowany

cel strategiczny

ko/ z/r/?/kacy#ne. Poprzez

zmianę

E: Zalew/7fe/?fe spraw/?e# ko/zzz/nfkać7'f

wewnątrz powiatu i połączeń z Warszawcł, a także zwiększenie dostępności aLterncltyw dla samochodu.
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Województwo :
Powiat :
Jednostka ewidencyjna :
Obręb :

mazowieckie
pruszkowski
142106.2 RASZYN
0005 FALENTY NOWE

iNPOKMACJA Z CZĘSCI 0PISOWEJ BAZY EGIB
z dnia: 2019-04-01

Jednostka ręjestrowa : G.523
Pow. uż.

Położenie działki

Id działki:
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142106 2.0005..[87

Podmiot ewidencMny
POWIAT PRUSZKOWSKI

Charakter
własności/władania
własność

Udział

1/1

Rejon: 01326714400000

Sporządził: Anna Mikołajczyk-Jacek
Informacja wydana wyłącznie do użytku wewnętrznego Starostwa Powiatowegow
Pruszkowie
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