
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …… 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 24 września 2013 r. 

 

w sprawie współdziałania z Gminą Grodzisk Mazowiecki na wykonanie zadania polegającego  

na realizacji inwestycji przebudowy drogi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j ze zm.) – Rada Gminy Żabia Wola 

uchwala, co następuje:  

§1 

Wyraża zgodę na współdziałanie z Gminą Grodzisk Mazowiecki w zakresie wykonania zadania 

polegającego na realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa spójności układu 

komunikacyjnego w Grodzisku Mazowieckim poprzez modernizację ciągu dróg gminnych  

(ul. Radońska, ul. Lazurowa, ul. Orla, ul. Widokowa) stanowiących połączenie węzła autostrady 

A2 „Grodzisk Mazowiecki” z trasa krajową nr 8 relacji Warszawa – Katowice” łączący  

się w miejscowości Radonie z drogą będącą w zarządzie Gminy Żabia Wola.  

W celu uzyskania rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych  

na obszarze Powiatu Grodziskiego, Gminy realizują odcinki dróg zgodnie z ich własnością  

i zarządem na warunkach określonych w porozumieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§2  

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie przy udziale środków finansowych z Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Poprawi 

połączenie dróg lokalnych gminnych z drogami publicznymi, wyższej kategorii  

tj. w miejscowości Żabia Wola z droga krajową nr 8, w miejscowości Radonie z drogą powiatową 

relacji Milanówek – Opypy – Adamowizna. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały Nr….. Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 września 2013 r. 

 Żabia Wola dnia, ……………... 

 

Porozumienie 

o współdziałaniu przy realizacji inwestycji drogowych w zakresie przebudowy dróg gminnych 

 

Zawarte w dniu …………………………… pomiędzy Gminą Żabia Wola reprezentowaną przez  

1. Panią Halinę Wawruch – Wójt Gminy 

a Gminą Grodzisk Mazowiecki reprezentowaną przez Burmistrza  

1. Pana Grzegorza Benedykcińskiego – Burmistrza. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa 

spójności układu komunikacyjnego w Grodzisku Mazowieckim poprzez modernizację 

ciągu dróg gminnych (ul. Radońska, ul. Lazurowa, ul. Orla, ul. Widokowa) 

stanowiących połączenie węzła autostrady A2 „Grodzisk Mazowiecki” z trasa krajową 

nr 8 relacji Warszawa – Katowice”, łączący się w miejscowości Radonie z drogą będącą 

w zarządzie Gminy Grodzisk Mazowiecki przy udziale dofinansowania inwestycji  

ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, Bezpieczeństwo 

– Dostępność – Rozwój. 
2. Wartość robót ogółem wynosi …………….. zł. 

3. Inwestycja obejmować będzie roboty drogowe, projekt organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót drogowych, nadzór inwestorski. 

 

§ 2. 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w roku 2014 strony porozumienia zobowiązują się do: 

1. Gmina Grodzisk Mazowiecki podejmie realizację zadania na własnym odcinku drogi 

gminnej i przeznaczy środki finansowe stanowiące wkład własny Gminy na realizacje 

zadania.  

2. Gmina Żabia Wola przeznaczy na w/w zadanie środki finansowe w budżecie na 2014 r.  

w wysokości 50.000 zł.  

 

§ 3. 

1. Termin realizacji inwestycji objętej porozumieniem strony ustalają na rok 2014 r.  

2. Strony deklarują wolę wspólnej realizacji inwestycji pn. „Poprawa spójności układu 

komunikacyjnego w Grodzisku Mazowieckim poprzez modernizację ciągu dróg 

gminnych (ul. Radońska, ul. Lazurowa, ul. Orla, ul. Widokowa) stanowiących 

połączenie węzła autostrady A2 „Grodzisk Mazowiecki” z trasa krajową nr 8 relacji 

Warszawa – Katowice”. 

3. Forma przekazania i rozliczenia kwoty, zostanie określona odrębną umową.  

 

§ 4. 

W wyniku realizacji w ramach współdziałania przedmiotowych odcinków dróg powstanie spójne, 

funkcjonalne i efektywne połączenie dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii  

w miejscowości Radonie z drogą powiatową relacji Milanówek – Opypy – Adamowizna,  

w miejscowości Żabia Wola z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa - Wrocław.  

 

§ 5. 
Warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji jest uzyskanie dofinansowania ze środków 

budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

 

§ 6. 

1. Wszelkie zmiany porozumienia mogą być dokonywane za zgodą stron wyłącznie w formie 

pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 



 

§ 7. 

Ostateczny odbiór zadania objętego niniejszym porozumieniem dokonany będzie przy udziale 

przedstawicieli Zarządców dróg. 

 

§ 8. 

Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron 

 

Podpisy stron 

Gmina Żabia Wola       Gmina Grodzisk Mazowiecki 

 

……………………………………    ………………………………………….. 

 


