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

z dnia ......''''''''''''''..... 2019r.

S P4
b

w sprawie propozycji pozbawienia drogi powiatolvej nr 3118WI
(ul. Zródlana w Falentach Dużych, gm. Raszyn) jej dotychcz lsowej klrtegorii i
zaliczeniajej do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 12 pkt ll ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 ustawyz dnia 21 marca1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), uchwala się, co następuje:

g 1. 1. Akceptuje się propozycję pozbawienia drogi powiatowej nr 3118W (ul. źródlana

w FalentachDużych, gminaRaszyn,dz. ew. nr. 160), na odcinku od skrzyżowaniaz drogą
powiatową nr 3119W (ul. Falencka) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3117W
(ul. Leszczynowa), jej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.
$ 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
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem-n
podjęcia

INSPEKTOR

>an«..
mg'ama.}ńdajcąk-Jkjk

:-'!5H

tuska

!eJ

UZASADNIENIE
Do uchwabr nr ........./.......'....../2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia ......"'""''.......... 2019r.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wnosi pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego uchwałę
w sprawie propozycji pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 31 18W (ul. Zródlana w Falentach

Dużych, gmina Raszyn,dz. ew. nr. 160), na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 31 19W
(ul. Falencka)do skrzyżowania z drogą powiatową m 3117W (ul. Leszczynowa),jej dotychczasowej
kategorii i zaliczeniajel do kategorii drogi gminnej.
Droga powiatowa nr 3118W stanowi substytut drogi powiatową nr 3145W AI. Krakowską która obecniestanowi główny ciąg komunikacyjny.
Ponadtoww. odcinek drogi powiatowej wykazuje charakterdrogi lokalnej.
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. 511).
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Województwo :
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Jednostka ewidencgna :
Obręb :

mazowieckie

pruszkowski
142106.2 RASZYN
0004 FALENTY DUZE

INrORMACJA z CZĘscI OPISOWEJBAZY EGIB
z dnia: 2019-04-01

Jednostka rejestrowy : G.99
Pow. uż.

Położenie działki

Id działki:
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142 106 2.0004.160

Podmiot ewidencyjny
POWIAT PRUSZKOWSM

Charakter

własność

Udział

1/1

Rejon: 01326714400000
2 ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSmEGO
DRZYMAŁY 30; 05-800 PRUSZKOW

1/1
Gospodarowanie
zasobem niemchomości
SP oraz gminnymi,
powiatowymi i
wojewódzkimi zasobami
nieruchomości

Sporządził: Anna Mikołajczyklacak
Informacja wydana wyłącznie do użytku wewnętrznego Starostwa Powiatowegow
ruszkowie
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