
Uchwała Nr I k ^ S 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia J & O Z ^ & r . 

w sprawie użyczenia na rzecz Gminy Strzegowo gruntu stanowiącego część drogi 
powiatowej Nr 2352W położonej na terenie Gminy Strzegowo. 

Na podstawie art.19 ust.2 pkt. 3 art. 22 ust.2 art. 39 nst.l ustawy z dnia 21 marca 1985 r 
o drogach publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 2222 ze zm.) oraz wniosku Gminy Strzegowo 
Nr 7211.18.2018 z dnia 16.08.2018 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 

Odmawia się oddania w użyczenie gruntu Gminie Strzegowo stanowiącego część drogi 
powiatowej Nr2352W oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 427, obręb Strzegowo 
w granicach skrzyżowania drogi powiatowej nr 2352W z drogą gminną - ul. Lipową 
położonego na terenie Gminy Strzegowo. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 

§1 

§2 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

3. Marcin Burchacki 

4. Michał S. Danielewicz. 

5. Marek W. Linko wski 



Uzasadnienie 

Zarząd Powiatu, kierując się opinią Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie 
umieszczenia kamienia narzutowego z tablicą okolicznościową w granicy pasa drogowego 
drogi powiatowej nr 2352W w miejscowości Strzegowo, nie może wyrazić zgody na 
umieszczenie w/w obiektu na działce nr 427. Ustawienie w proponowanej lokalizacji dość 
znacznych rozmiarów głazu narzutowego może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa 
ruchu na rondzie. Tak duży obiekt swoimi rozmiarami oraz tym, że znajduje się w centralnej 
części ronda wpływać będzie na pogorszenie koncentracji kierowców poruszających się po 
drodze. Kierujący pojazdami, zamiast przykładać uwagę do warunków na drodze, będą 
skupiać się na znajdującym się na środku ronda pomniku. Ponadto głaz narzutowy może 
służyć jako obiekt kultu, wokół którego mogłyby odbywać się zgromadzenia ludzi. 
Organizowanie zgromadzeń w takim miejscu wiąże się z dużymi utrudnieniami dla 
podróżnych poruszających się po drogach oraz, co najważniejsze brakiem zapewnienia 
odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla osób biorących udział w zgromadzeniu. 


