Uchwala Nr 272/2005
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaliczenia drogi powiatowej nr 2714 E Ruszki Kompina - Nieborów do kategorii dróg wojewódzkich.
Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 póz. 1592, z 2002r. Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz.
1271, ,Nr 200 póz. 1688, Nr 214 póz. 1806, z 2003r. Nr 162 póz. 1568, z 2004 r. Nr 102 póz. 1055, Nr
167 póz. 1759) oraz art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204 póz. 2086) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§ l. Podjąć działania zmierzające do zaliczenia drogi 2714 E Ruszki - Kompina -Nieborów na
odcinku przebiegającym przez terytorium powiatu łowickiego do kategorii dróg wojewódzkich.
§ 2. Upoważnić Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łowickiego Pana Cezarego Dzierżka do
dokonania wystąpienia do Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie, o której mowa w § l.

§ 3, Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UZASADNIENIE
Droga powiatowa nr 2714 E Ruszki - Kompina - Nieborów o długości 26,712 km przebiega
przez obszar województwa mazowieckiego i łódzkiego, łącząc powiaty sochaczewski i łowicki. Na
terenie powiatu sochaczewskiego jej długość wynosi 8,561 km, a na terenie powiatu łowickiego
długość wynosi 18,151 km. Szerokość pasa drogowego wynosi 13 m do 18 m.
Droga na terenie powiatu łowickiego posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości 6,00 m. W
latach 1999-2004 wykonano roboty drogowe na łączną kwotę 1.166.170 zł, których celem było
dostosowanie szerokości jezdni na odcinku 4190 m z 3,70 m do 6m a także wzmocnienie konstrukcji
nawierzchni w miejscach najbardziej tego wymagających. Ważność drogi podkreśla fakt, iż na terenie
powiatu łowickiego łączy drogę krajową nr 70 Łowicz -Skierniewice z droga krajową nr 2 Poznań Warszawa, a na terenie powiatu sochaczewskiego łączy drogę wojewódzką nr 577 Sochaczew - Łąck z
drogą krajową nr 50 Sochaczew - Płońsk przez Wyszogród do drogi krajowej nr 7 Warszawa - Gdańsk.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że tym odcinkiem drogi jest to najdogodniejszy i najkrótszy dojazd do
m. Wyszogród i do m. Skierniewice przez Nieborów. Budowa przyszłego odcinka autostrady A-2
Wschód - Zachód przebiegać będzie przez teren gminy Nieborów, wiąże się to z powstaniem węzła
„Nieborów", gdzie zaprojektowano wjazd i wyjazd z autostrady. Usytuowanie tego węzła przyczyni się
do dalszego wzrostu natężenia ruchu drogi Ruszki -Kompina - Nieborów. Obecnie natężenie ruchu
drogowego wynosi 1204 pój ./dobę.
Droga ta ma istotne znaczenie dla układu regionalnego, usprawnia wewnętrzny regionalny oraz
międzyregionalny układ drogowy. Wielofunkcyjny charakter tej drogi, a także układ komunikacyjny
pozwala przyjąć, że pełni ona rolę drogi zbiorczej łącząc drogi krajowe, wojewódzkie, liczne drogi
powiatowe i gminne, stanowiąc dla nich bardzo wygodny łącznik. Powstanie węzła „Nieborów"
podniesie rangę tej drogi, otworzą się dodatkowe możliwości rozwoju gospodarczego i turystycznego
(Park i Muzeum w Nieborowie, Arkadii, Bolimowski Park Krajobrazowy), nastąpią radykalne zmiany
w strukturze komunikacyjnej województwa łódzkiego.
Z powyższego wynika, iż droga nr 2714 E Ruszki - Kompina - Nieborów spełnia wszystkie
warunki techniczne i komunikacyjne dla klasy dróg wojewódzkich, co uzasadnia nasze starania o
zmianę klasyfikacji tej drogi.

