
Uchwała Nr …../…../2019 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia ….. .11.2019 r. 
 
 

w sprawie przejęcia do wykonywania zadań w zakresie zarządzania drogami  
o znaczeniu lokalnym – gminnym na terenie Gminy Michałowice. 
 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co 
następuje: 
 

§ 1. 
Wyraża się wolę przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania 
publicznego – zarządzania drogami o znaczeniu lokalnym – gminnym, położonymi wzdłuż 
drogi ekspresowej S8 na terenie Gminy Michałowice.  
 

§ 2. 
Przejęcie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad i Wójtem Gminy 
Michałowice.  
 

§ 3. 
Przebieg dróg, o których mowa w § 1, przedstawiono w załączniku do uchwały.  
 

§ 4. 
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.  
 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Drogi biegnące wzdłuż drogi ekspresowej S8 stanowią jedyną drogę dojazdową do części 
działek znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Część przebudowanych i nowo 
wybudowanych odcinków dróg gminnych zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) zostaje zaliczona do 
kategorii drogi, w której ciągu leży. Pozostałe odcinki dróg o znaczeniu lokalnym - gminnym 
niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym 
potrzebom powinny być zaliczone do dróg gminnych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.).  
Drogi planowane do przejęcia w zakresie zarządzania: 

1. Droga gminna DD-10 – w ciągu ul. Słonecznikowej i Targowej w Opaczy Małej, 
2. Droga o znaczeniu lokalnym (gminnym) DD-12 w Opaczy Małej,  
3. Droga o znaczeniu lokalnym (gminnym) DD-14 w Michałowicach Wsi, 
4. Droga o znaczeniu lokalnym (gminnym) DL-15 w Michałowicach Wsi na odcinku od 

ul. Parkowej do ul. Poniatowskiego, 
5. Droga o znaczeniu lokalnym (gminnym) DL-16 w Michałowicach Wsi na odcinku od 

ul. Poniatowskiego do granicy z Gm. Raszyn, 
6. Droga o znaczeniu lokalnym (gminnym) DL-114 w Sokołowie na odcinku od ul. 

Sokołowskiej do granicy z Gm. Raszyn, 
7. Droga o znaczeniu lokalnym (gminnym) DD-115 w Sokołowie na odcinku od ul. 

Sąsiedzkiej do granicy z Gm. Nadarzyn. 
Podpisanie, a następnie realizacja porozumienia umożliwi przejęcie nieruchomości pod drogę 
o znaczeniu lokalnym i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych. Takie działanie w istotny 
sposób wpłynie na rozwój gospodarczy w obszarze bezpośrednio sąsiadującym z drogami 
krajowymi. 
Załącznik do niniejszej uchwały opracowano na podstawie nośnika elektronicznego 
przekazanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

 



Załącznik do uchwały Nr .../.../2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia ........ .11.2019
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