
UCHWALA NR XXXIV/226/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 19 września 2013 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Czerwonka zadania publicznego 
polegającego na przekazaniu zarz'ldzania drogą publiczną 

Na podstawie art. 10 ust. I, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późno zm .) oraz art. 19 ust. 4 ustawy zdn ia 21 marca 1985 roku O drogach 
publicznych ( Dz. U. z20 13 r. , poz. 260 zpóźn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieck im uchwala co 
następuje: 

§ 1. J. Powierza się Gminie Czerwonka zadanie wlasne Miasta Maków Mazow iecki dotyczące zarządzania 

drogą publiczną. 

2. Postanawia się zawrzeć porozumienie z Gminą Czerwonka, którego przedmiotem będzie przekazanie 
zadania zarządzenia drogą publiczną Nr 2 104 15W na odcinku o dl. 330 m, po lożoną w miejscowości Maków 
Mazowiecki, ul.Graniczna, w celu realizacji zadania publi cznego pod nazwą " Przebudowa dróg gminnych 
usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karn iewo i Miastem Maków Mazowiecki" 
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Prze budowy Dróg Lokalnych 20 12-2015 Etap 
li Bezpiec2ell stwo-Dostępność-Rozwój " p rzyjętego uchwalą nr 174/2011 Rady Min istrów z dnia 6 września 2011 
roku. 

§ 2. Zakres zadania, sposób realizacji oraz zasady finansowania określi porozumienie zawarte pomiędzy 
Miastem Maków Mazow ieck i a Gminą Czerwonka. 

§ 3. Wykonanie uc hwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi IV życie z dni em podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie 

Wald 
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Uzasad n ien ie 

do uchwaly w sprawie powierzenia G min ie Czerwon ka za da nia pub licznego 

po legającego na p rzeka:m niu zarządza nia d rogą pu b liczn ą 

Miasto Maków Mazowiecki jest wlaścicielem drogi gminnej (nr 2 10415W) - ulicy Grani cznej w Makowie 
Mazowieckim. Uli ca ta stanowi obslugę ruchu kolowego oraz pi eszego dla mieszkańców Makowa, a w 
szczegó l ności osób mieszkających na osiedlu domów jednorodz innych tzw. "Osied lu Pomowskim". Nadto 
ul.Graniczna stanowi polączen i e gm.Czerwonka z d rogą wojewódzką (nr 626 relacji Maków Mazowiecki 
Nowa Wieś) tj . ul.Mazowiecką. 

Rzeczona droga gminna posiada naw ierzchnię asfa ltową w dobrym stanie techn icznym (poza odcinkiem ok. 
20 mb przy granicy z gm. Czerwonka, który wymaga moderni zacji). Wymiany wymagają jednak chodnik oraz 
zjazdy bramowe. 

Potrzeby inwestycyjne ul.Granicznej Miasto Maków Mazowi ecki planuje zrea li zować we współpracy 

z gm.Czerwonka, która zamierza moderni zować swoje drogi poprzez real i zację zadan ia pubJicznego pod nazwą 
"Przebudowa dróg gminnych usprawniaj ących komunikację pomiędzy Gmi ną Czerwonka, Gminą Karni ewo 
i Miastem Maków Mazowiecki" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 20 I2-20 1 5 Etap Jl Bezpiecze listwo-Dostępność-Rozwój". 

Prowadzenie dróg gminnych należy do zadań publ icznych wykonywanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Zadani a te mogą być reali zowane m.i n. w drodze wspó łdzi ałania między jst (art. łO ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - dalej uosg). Współdzi ałanie , o którym wcześniej mowa gminy 
sankcjonują poprzez zawierani e porozumień mi ędzygminnych w sprawie powierzen ia jednej z nich ok reś lonych 

zadali publicznych (art. 74 uosg). 

W omawianym przypadku, realizacja inwestycji drogowej na ulicy Granicznej w Makowie Mazowieckim 
(droga gminna 2 I04 I 5W) planowa jest poprzez zawarc ie porozumien ia z gminą Czerwonka, co jest zgodne 
z postanowieniam i ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 2 1 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(dalej uodp). W tym przypadku zastosowanie ma art. 19 ust. 4 uodp, który zezwala na zawierania stosownych 
porozumieniem pomiędzy za rządcami dróg. 

Poniewaź zawarc ie porozumienia mi ędzygminnego, zgodnie z art. 18 Usl. 2 uosg wymaga zgody rady gm iny, 
podjęcie uchwały jest konieczne oraz w peJni uzasadn ione, 

Po podjęciu przez Radę Miej ską w Makowie Mazowieckim niniejszej uchwaly, Burmistrz Miasta Maków 
Mazowiecki zawrze stosowne porozumienie z Wójtem Gminy Czerwonka. W wyn iku zawarc ia porozumienia 
gm.Czerwonka przejm ie zarząd nad drogą gminną 2104 15W w zakresie real izacji inwestycji na odci nku 330 
mb. (częściowa wymiana nawierzchni asfaltowej , budowa nowego chodnika na calej d lugośc i ulicy, budowa 
nowych zjazdów na posesje oraz wykonani e oznakowanie poziomego i pionowego) . Gmina Czerwonka dopelni 
wszelkich formalności zw iązanych ze zgloszeniem zamiaru prowadzenia robót budowlanych, wystąpi 

z wnioskiem o udzielenie 50% dotacji do Wojewody Mazowieck iego w ramach Program u Wielol etn iego pod 
nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Etap II Bezpi eczeństwo-Dostępność

Rozwój", a po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez wojewodę zrealizuje inwestycje (zgodnie z zasadami 
prawa zamów i eń publicznych) w20 ł 4 r. po czym za rząd na drogą 2 ł041 5W wpelni ponownie przejm ie 
Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki . Natomiast w przypadku braku dotacji ze strony wojewody, inwestycja 
nie będzi e realizowana a rzeczone porozumienie wygaśni e. 

Podjęcie przedm iotowej uchwaly rodzi za sobą potencjalne wydatki dla budźe tu Miasta w 20 ł 4 r. 
w maksymalnej kwocie 66.400,85 zl tj. 50% kosztorysowej wartośc i inwestycj i przy 50% dotacji wojewody 
mazowieck iego. 

mgr Jau sz Jankowski 
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