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Uchwała Nr........./......... 2019 r.
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .................. 2019 r.
w sprawie powierzenia Gminie Brwinów zadania zarządzania c cęścig'dróg
powiatowych nr 3126W ul. T. W. Wilsona i nr 3127ul. Sportowa w Brwinowie
Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy zdnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U.
z 201 8 r. poz. 2068 ze zm.) Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

$ 1. W związku z zamiarem przebudowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego
i chodnika powierza się Gminie Brwinów zadanie zarządzanieczęściądróg powiatowych:

1) nr 3126W ul. T.W. Wilsona w Brwinowie - na odcinku od skrzyżowaniaz ul. Lilpopa
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3 127W ul. Sportową;
2) nr 3127W ul. Sportowa w Brwinowie na odcinku od skrzyżowania z ul. T.W. Wilsona
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 7 19.

$ 2.

Szczegółowy zakres i zasady powierzonego zarządu określi porozumienie
z Gminą Brwinów.
$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE
Do uchwały nr
/
/ 2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia

Gmina Brwinów zwróciła się z wnioskiem
zarządzania częścią dróg powiatowych:

o przekazanie zadania

1) nr 3126W ul. T.W. Wilsona w Brwinowie - na

odcinku
od skrzyżowania z ul. Lilpopa do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 3 127W ul. Sportową.
2) nr 3127W ul. Sportowa w Brwinowie na odcinku od skrzyżowania
z ul. T.W. Wilsona do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719.
Powierzenie zarządzania drogami następuje w związku z zamiarem

przebudowy ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowegoi chodnika,
znajdujących się w pasach drogowych ww. dróg powiatowych, w ramach

realizacji przez Gminę Brwinów zadania pn.: "Przebudowaścieżki
rowerową i ciągu pieszo rowerowego w ul. Wilsona i ul. Sportową
w Brwinowie na odcinku od skrzyżowania z DW 719 ul. Obwodnica
do skrzyżowania z ul. Lilpopa''
Zgodnie z przepisami:

1) art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca1998r
o samorządzie powiatowym

(Dz.U. z 2018 r. poz. 51 1): "Powiat może

zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań
publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego,
a także z województwom, na którego obszarzeznajduje się terytorium
powiatu." "Do wyłączną właściwości rady powiatu należy: 1...1
8a)
podejmowanie

uchwał

w

sprawie

przyjęcia

zadań

z

zakresu

administracji rządową oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań
publicznych, o których mowa w art. 5'',
3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.): "zarządzanie drogami publicznymi
może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia,
regulującego w szczególnościwzajemne rozliczenia finansowe'

Uwzględniając powyższe, dla przekazania Gminie Brwinów zadania
zarządzaniaczęściąww. dr(5gpowiatowych, koniecznejest podjęcie przez

3

Radę Powiatu Pruszkowskiego ninidszą uchwały, a następnie zawarcie
przez Powiat Pruszkowski porozumienia z Gminą Brwinów.
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla Powiatu
Strateg
Pruszkowskiego oraz nie odnosi się do ,,Strategii
RoztWju Powiatu
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