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ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Powiat Pruszkowski
1.

Charakterystyka Powiatu Pruszkowskiego

Powiat Pruszkowski jest najmniejszym (powierzchnia wynosi 246 km2, co stanowi zaledwie 0,069% powierzchni województwa), ale za to najgęściej zaludnionym (ok. 155 tys. mieszkańców) powiatem w Polsce. Gęstość zaludnienia wynosi średnio 631,3 osób/km2. Największa jest w gminach miejskich w Piastowie (3 978 os./km²) i Pruszkowie (3076 os./km²)
W obecnym kształcie został utworzony 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy samorządu terytorialnego. Składa się
z 6 gmin: 2 miejskich – Pruszków i Piastów, 1 miejsko-wiejskiej – Brwinów, 3 wiejskich – Nadarzyn, Michałowice, Raszyn. Jest
położony w centralnej części Województwa Mazowieckiego w obszarze metropolitalnym Warszawy. Od północnego-wschodu
graniczy z miastem Warszawą, od północy z Powiatem Zachodnim Warszawskim, od zachodu z Powiatem Grodziskim, od południa i południowego-wschodu z Powiatem Piaseczyńskim. Najodleglejszy kraniec Powiatu dzieli od Warszawy 20 km, najbliższe miejsce tylko – 12 km. Dogodność położenia pod względem komunikacyjnym oraz liczne połączenia kolejowe i drogowe, pozwalające na rosnące przemieszczanie się ludzi i towarów, dodatnio wpływają na tendencje migracyjne. Dużym atutem
jest bliskość międzynarodowego portu lotniczego, pasażerskiej kolejowej linii średnicowej oraz bezpośrednie połączenie
z centralną magistralą kolejową Berlin-Moskwa. Sieć dróg krajowych jest dobrze rozwinięta i wynosi 729 km, z czego około 167 km, to drogi powiatowe, systematycznie remontowane i modernizowane, również przy pomocy środków unijnych.
Oprócz dróg, Powiat ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną, tj. sieci wodociągowe, kanalizację, oczyszczalnie ścieków,
sieci gazowe, elektroenergetyczne i telefoniczne, która stwarza możliwości dalszego rozwoju przemysłu, handlu, przetwórstwa
i budownictwa, także na terenach wiejskich.
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2.

Miasta partnerskie
2.1. Powiat Esslingen (Niemcy)
2.2. Miasto Rustavi (Gruzja)
2.3. Region Khazar (Azerbejdżan)

3.

Współpraca międzynarodowa
3.1. Powiat Esslingen (Niemcy)
Współpraca w zakresie służby zdrowia, samorządu terytorialnego i edukacji, wymiana młodzieży ze szkół zawodowych z terenu obydwu powiatów oraz współpraca o charakterze gospodarczym.
3.2. Rustavi (Gruzja)
Zacieśnienie współpracy pomiędzy naszymi krajami na płaszczyźnie samorządu powiatowego.
3.3. Khazar (Azerbejdżan)
Wymiana młodzieży pomiędzy powiatami oraz rozwój innych form współpracy, w tym w dziedzinie gospodarki.

4.

Galeria

Wizyta Ambasadora Republiki Azerbejdżanu_styczeń 2015
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Wizyta Delegacji Gruzji_czerwiec 2017

Wizyta delegacji z powiatu Esslingen_marzec 2015
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Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego powstał w 2015 r.
Jest państwową jednostką budżetową podległą MSWiA.
Działa na rzecz dalszej profesjonalizacji samorządu terytorialnego i administracj publicznej.
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