
UCHWAŁA  NR XXXIII/164/2014 
RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE 

Z  DNIA 29 WRZEŚNIA 2014 ROKU 

 

 

w  sprawie  powierzenia  Gminie  Rybno  zadania 

zarządzania  publicznymi  drogami  powiatowymi 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985  roku o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), Rada Powiatu 

w Sochaczewie uchwala, co następuje:   

  

 

§  1 

 

Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Rybno do prowadzenia zadanie publiczne 

obejmujące zarządzanie drogami powiatowymi Nr 3818W Wężyki – Rybno – Sochaczew na 

odcinku Wężyki – Antosin w km 1+110 – 1+820 o długości 710 m oraz Nr 3819W Ruszki – 

Rybno – gr. woj. (Kompina) na odcinku Zofiówka – Cypriany w km 2+270 – 3+592  

o długości 1322 m - w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa trasy autobusu szkolnego 

– Etap II – Bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców”. 

 

 

§  2 

 

Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia zawartego 

pomiędzy Zarządem Powiatu w Sochaczewie a Wójtem Gminy Rybno. 

 

 

§  3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie. 

 

 

§  4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku  

o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) zarządzanie drogami może  być 

przekazywane między zarządcami (w przypadku dróg gminnych i powiatowych odpowiednio 

Wójtem i Zarządem Powiatu) w trybie porozumień. W orzecznictwie sądów administracyjnych 

utrwalił się pogląd, iż zarządcy drogi nie są ich właścicielem, a jedynie  

w imieniu właściciela sprawują zarząd drogi. Wobec powyższego porozumienie pomiędzy 

zarządcami dróg nie może być traktowane jako czyn pełnej autonomii w przejmowaniu lub 

przekazywaniu określonych zadań związanych z zarządzaniem drogami, a tym samym wymaga 

ono uprzedniej uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.   

W związku z planowaną przez Gminę Rybno realizacją zadania pn. „Przebudowa trasy 

autobusu szkolnego – Etap II – Bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców” 

polegającego na przebudowie dróg gminnych nr 380520W Cypriany – Ćmiszew Rybnowski, 

nr 380518W Aleksandrów – Cypriany, nr 380504W w Zofiówce, nr 380704W Zofiówka – 

Żdżarów, nr 380503W Karolków Rybnowski – Nowa Wieś – Zygmuntówka we wsi Nowa 

Wieś, nr 380501W Sarnów – Wężyki, dz. ew. nr 51 we wsi Sarnów oraz dwóch odcinków dróg 

powiatowych, które stanowią połączenie między wyżej wymienionymi drogami gminnymi, 

Rada Powiatu wyraża zgodę na powierzenie Gminie Rybno zadania zarządzania publicznymi 

drogami powiatowymi nr 3818W Wężyki – Rybno – Sochaczew na odcinku Wężyki – Antosin 

w km 1+110 – 1+820 o długości 710 m oraz nr 3819W Ruszki – Rybno – gr. woj. (Kompina) 

na odcinku Zofiówka – Cypriany w km 2+270 – 3+592 o długości  

1322 m. 

 Działanie takie umożliwi Gminie Rybno kompleksowe wykonanie planowanej 

inwestycji. Jednocześnie jest to wymogiem formalnym niezbędnym do złożenia wniosku  

o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą 

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 

Rozwój”.  

Reasumując, w związku z wystąpieniem Gminy Rybno o przekazanie jej zadania 

obejmującego zarządzanie odcinkami dróg powiatowych nr 3818W oraz 3819W w celu 

powierzenia zadania inwestycyjnego - dla przekazania tego zadania niezbędne jest podjęcie 

przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu w Sochaczewie. 

 


