Projekt

UCHWAŁA Nr ……../2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE
z dnia …………. 2018 r.
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 oraz art. 10
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2222, z z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Rada
Miejska w Piastowie uchwala co następuje:
§ 1.
1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę nr 4118W – ul. Bohaterów
Wolności – na odcinku o długości 173 m, od ulicy Warszawskiej do nasypu wiaduktu, tj.
dz. nr ew. 4/1; 4/4; 11/3; 10; 12/4 w obrębie 04 w Piastowie.
2. Szczegółowy przebieg drogi przedstawia załącznik graficzny do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piastowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019
roku.

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Piastowie
Nr …………… z dnia ………….

- odcinek ul. Bohaterów Wolności zaliczony do kategorii drogi gminnej
- istniejące drogi powiatowe
- istniejące drogi gminne

- istniejące drogi wewnętrzne

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wystąpił do Burmistrza
Miasta Piastowa z wnioskiem o opinię w sprawie pozbawienia odcinka drogi
powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej
kategorii w celu zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Do wniosku załączona
została stosowna uchwała rady Powiatu Pruszkowskiego w tej sprawie. Pismem
z dnia 12 czerwca 2018 Burmistrz Miasta Piastowa pozytywnie zaopiniował
propozycję.
W dniu 25 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr 269/1957/2018, Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego pozytywnie zaopiniował propozycję zaliczenia odcinka ul.
Bohaterów Wolności do kategorii dróg gminnych.
Ulica Bohaterów Wolności na odcinku od ul. Warszawskiej do skarpy
wiaduktu im. gen. Leopolda Okulickiego (173m) jest ulicą w pełni
zmodernizowaną, z odwodnieniem ulicznym, oświetleniem i kompletnym
oznakowaniem. W chwili obecnej pełni rolę ulicy dojazdowej do istniejącej
zabudowy mieszkaniowej i obiektów usługowych.
Zgodnie z art. 6a ustawy o drogach publicznych do dróg powiatowych
zalicza się drogi, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z
siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Przedmiotowy odcinek ul.
Bohaterów Wolności, ma znaczenie lokalne co daje podstawę do zaliczenia go
do kategorii drogi gminnej i przejęcie zarządu nad drogą przez Burmistrza Miasta
Piastowa.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi
dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania,
jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej
kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca
trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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