
- PROJEKT - 

UCHWAŁA Nr ……………………… 

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia ……………………….. 2022 r. 

 

w sprawie przejęcia przez Gminę Żabia Wola od Powiatu Grodziskiego zadania 

zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1503W  ul. Chełmońskiego w Żelechowie od 

odcinku od ul. Topolowej do ul. Nad Lasem (9+772 km do 12+445km) na terenie Gminy 

Żabia Wola  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079,1561),  

art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

32, 655, 1261), oraz art.216 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U 2022 

poz.583, 655, 1079,1283) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Żabia Wola  od Powiatu Grodziskiego zadania 

zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1503W ul. Chełmońskiego w Żelechowie na odcinku 

od ul. Topolowej do ul. Nad Lasem (9+772 km do 12+445km) na terenie Gminy Żabia Wola, 

w zakresie zadań zarządcy drogi określonych w art. 20 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych tj.: opracowywanie projektów planów finansowania budowy, 

przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich 

oraz pełnienie funkcji inwestora. 
 

§ 2. 

Przejęcie prowadzenia  zadania wymienionego w § 1nasąpi na mocy Porozumienia  

zawartego pomiędzy Gminą Żabia Wola a Zarządem Powiatu Grodziskiego,  

§ 3. 

Porozumienie, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 

r. poz. 32, 655, 1261), oraz art.216 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U 2022 

poz.583, 655, 1079,1283) „Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między 

zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 

finansowe. Zarządcy dróg mogą zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo 

dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego”. 

 

Wójt Gminy Żabia Wola po otrzymaniu zgody Rady Gminy Żabia Wola, podpisze 

porozumienie z Zarządem Powiatu Grodziskiego w którym określony zostanie zakres objęcia 

zarządu nad powierzonym odcinkiem drogi powiatowej nr 1503W ul. Chełmońskiego w 

Żelechowie od odcinku od ul. Topolowej do ul. Nad Lasem (9+772 km do 12+445km) na 

terenie Gminy Żabia Wola .  W ramach podpisanego porozumienia Wójt Gminy Żabia Wola 

wystąpi z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania oraz realizację inwestycji polegającej na 

przebudowie drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


