
PROJEKT 
Uchwała Nr ___________/2020 

Rady Gminy Michałowice 
z dnia _____________ 2020 r. 

 
 

w sprawie przejęcia od Powiatu Pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami 
komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych Gminy Michałowice. 
 
 
Na podstawie art. 8 ust 2a, 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.), art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późn. zm), art. 3 ust. 2 
pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 poz. 2475 z późn. zm.) Rada Gminy 
Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice porozumienia z Powiatem 
Pruszkowskim w sprawie przejęcia od Powiatu Pruszkowskiego zadania w zakresie 
zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych 
w granicach administracyjnych Gminy Michałowice.  

§ 2. 
1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Powiatem 

Pruszkowskim. 
2. Szczegółowe warunki przejęcia zadania zostaną określone w porozumieniu pomiędzy 

Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przejęcia od Powiatu Pruszkowskiego 
zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg 
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Michałowice. 
 

Podjęcie uchwały niezbędne jest do podpisania porozumienia międzygminnego i tym 
samym umożliwienia Gminie Michałowice wykonywania zadań własnych w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. Poprzednie porozumienie zostało zawarte 02.03.2017 r. 
na okres trzech lat. W związku z kończącym się okresem obowiązywania porozumienia 
z 2017 r. należało przygotować uchwałę.  

Po podjęciu niniejszej uchwały Wójt Gminy Michałowice zawrze z Powiatem 
Pruszkowskim porozumienie w tej sprawie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Podstawa prawna: 
Ustawa o Samorządzie Gminnym 
Art.  18.  [Zakres właściwości rady gminy] 
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy: 
11)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia 
zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a; 
Art.  8.  [Zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej] 
2. Zadania z zakresu administracji rządowej 
gmina może wykonywać również na podstawie 
porozumienia z organami tej administracji. 
2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu 
właściwości powiatu oraz zadania z zakresu 
właściwości województwa na podstawie 
porozumień z tymi jednostkami samorządu 
terytorialnego. 
Ustawa o Drogach Publicznych 
Art.  19.  [Zarządcy dróg; właściwość, zadania 
i kompetencje] 
4. 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. 
Art.  20.  [Zadania zarządcy drogi] 
Do zarządcy drogi należy w szczególności: 
4)utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, 
drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych urządzeń 
związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa 
drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2; 
Ustawa o Utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 
Art.  3.  [Katalog zadań gmin] 
2.  Gminy zapewniają czystość i porządek 
na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne 
do ich utrzymania, a w szczególności: 
12)utrzymują czystość i porządek na 
przystankach komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina 
oraz które są położone na jej obszarze przy 
drogach publicznych bez względu na kategorię 
tych dróg; 
Ustawa o Publicznym Transporcie 
Zbiorowym 
Art.  18.  [Zadania własne gminy w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego] 
Do zadań własnych gminy w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego należą 
budowa, przebudowa i remont: 

1) przystanków komunikacyjnych oraz 
dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina; 
2) wiat przystankowych lub innych 
budynków służących pasażerom, 
posadowionych na miejscu przeznaczonym do 
wsiadania i wysiadania pasażerów lub 
przylegających do tego miejsca, usytuowanych 
w pasie drogowym dróg publicznych bez 
względu na kategorię tych dróg. 


