
        

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2005 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 27 kwietnia 2005 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Maków 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i h ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r.         

Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 

poz. 1668, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu Łowickiego uchwala co następuje: 

 

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Łowickim a Gminą Maków w sprawie przebudowy: 

- drogi powiatowej Nr 1304 E i dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane działek położonych we wsi Kolonia Łyszkowice oznaczonych 

numerami: 261 i 262, których Powiat Łowicki jest posiadaczem samoistnym  

- drogi powiatowej Nr 2749 i dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane działki położonej we wsi Kolonia Łyszkowice oznaczonej 

numerem 263, której Powiat Łowicki jest posiadaczem samoistnym. 

- drogi powiatowej Nr 1304 E i dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane działki położonej w Łyszkowicach oznaczonej numerem 386, 

której Powiat Łowicki jest właścicielem 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXVIII/196/2005 

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia 27 kwietnia 2005 roku 

 

 

Porozumienie 

 

 

Zawarte w dniu ...................................... pomiędzy: 

- Gminą Maków reprezentowaną przez Marka Skibę – Wójta Gminy 

Maków, 96 – 124 Urząd Gminy Maków, zwaną dalej ,,Gminą” 

a 

- Powiatem Łowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 

Łowickiego, w imieniu którego działają: 

-  Cezary Dzierżek – Starosta Łowicki,  

- Waldemar Osica – Członek Zarządu, 

z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, zwanym dalej 

,,Powiatem”. 

 

Strony dokonują następujących uzgodnień: 

 

§1 Gmina przystępuje do przebudowy drogi powiatowej będącej                    

w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Skierniewicach 

przebiegającej przez teren gminy Maków przez działki oznaczone 

numerami: 

- 708, 428, 741 – położone we wsi Wola Makowska, 

- 93 – położoną we wsi Sielce, 

- 176, 81 – położone we wsi Jacochów, 

- 43 – położoną we wsi Pszczonów 

i dalej przez teren Powiatu, gmina Łyszkowice, będącej w zarządzie 

Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu oznaczonej numerami działek: 

- 261, 262 i 263 – wieś Kolonia Łyszkowice, 

- 386 – Łyszkowice. 

 

§2 Powiat oświadcza, że wyraża zgodę Gminie na prawo dysponowania 

gruntem na wykonanie wszelkich prac związanych z przebudową 

odcinka drogi powiatowej biegnącej przez teren Powiatu. 

 

§3 Gmina zobowiązuje się do wykonania i uzyskania wszelkiej 

dokumentacji wymaganej do przebudowy drogi. 

 

 

§4 Postępowania przetargowe, wyłonienie wykonawcy oraz rozliczenie 

finansowe zostaną przeprowadzone przez Gminę. 

 



§5 Powiat zobowiązuje się do przekazania w zarząd na okres minimum 5 

lat w/w odcinka drogi Gminie. 

 

§6 Gmina przejmie koszty utrzymania i zarządu drogi z dniem oddania 

obiektu do użytku na okres 5 lat. 

 

 

§7 Ewentualne zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§8 Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................    ......................................... 

Gmina      Powiat 

 

 


