UCHWAŁA NR 1098/XXXVII/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lesznowola na dofinansowanie inwestycji
drogowej, budowy drogi 33KDGD w miejscowości Łoziska w trybie specustawy drogowej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 2016,
poz. 446 ze zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
Gmina Piaseczno udzieli pomocy finansowej Gminie Lesznowola na dofinansowanie inwestycji budowy
drogi oznaczonej symbolem 33 KDGD w miejscowości Łoziska celem rozwoju systemu drogowego na
granicy administracyjnej Gmin, podyktowanego ważnym interesem społecznym, która
to inwestycja będzie realizowana przez Gminę Lesznowola w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015,
poz. 2031 ze zm.)
§ 2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1. zostane udzielona w formie dotacji ze środków budżetu Gminy
Piaseczno, w wysokości ustalonej przez organ właściwy do ustalenia odszkodowania w trybie ustawy
o której mowa w § 1.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
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UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek
samorządu terytorialnego określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną
uchwałą.
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lesznowola z przeznaczeniem na dofinansowanie
inwestycji budowy drogi 33 KDGD w miejscowości Łoziska o długości ok. 1 285 mb usytuowanej
na granicy administracyjnej Gmin, pozwoli na usprawnienie komunikacji, rozwój systemu
drogowego, co bezpośrednia przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
Mając na uwadze dobro mieszkańców Gmina Lesznowola wystąpiła z wnioskiem
o zawarcie porozumienia w przedmiocie określenia wzajemnych zobowiązań dotyczących
przygotowania procesu inwestycyjnego i realizacji inwestycji drogowej - budowy drogi 33 KDGD
w miejscowości Łoziska o długości ok. 1 285 mb, usytuowanej na granicy administracyjnej Gmin.
Gmina Lesznowola zobowiązała się do opracowania dokumentacji budowlano - wykonawczej na
budowę przedmiotowej drogi wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej,
oświetleniem ulicznym wraz z uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Koszty budowy drogi poniesie Gmina
Lesznowola. Koszty stanowiące odszkodowanie za działki, które na mocy ostatecznej decyzji
Starosty Piaseczyńskiego nabyte zostaną przez Gminę Lesznowola, pokryją obie Gminy zgodnie
z położeniem nieruchomości. Przewidywana powierzchnia gruntu pod przejęcie na terenie Gminy
Piaseczno wynosi ok. 1250 m². Wysokość odszkodowania zostanie określona przez Starostę
Piaseczyńskiego w drodze decyzji administracyjnej po tym, jak zostanie wydana decyzja
w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
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