
PROJEKT  
UCHWAŁA NR ....... /........../2015 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia ............. 2015 r. 

 
w sprawie udzielenia upoważnienia  

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada 
Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Upoważnia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej p. Artura Tusińskiego do podjęcia 
działań związanych z regulacją stanów prawnych własności dróg do istniejących linii 
rozgraniczających pasy drogowe. 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr .../..../2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia ............. 2015 r.  

w sprawie udzielenia upoważnienia do podjęcia działań związanych z regulacją stanów 
prawnych własności dróg do istniejących linii rozgraniczających pasy drogowe 

 
 
 
Z uwagi na obowiązek realizacji zadań gminy w zakresie inwestycji infrastrukturalnych 
zachodzi konieczność podjęcia działań związanych z regulacją stanów prawnych własności 
dróg do istniejących linii rozgraniczających pasy drogowe. 
 
W obecnej sytuacji zasadnym jest przystąpienie do porozumienia z osobami, które zgłaszają 
chęć rezygnacji z postępowania w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. –  
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 
872 z późn. zm.) na rzecz skrócenia terminu procedury regulującej prawo własności gruntów 
zajętych pod drogę publiczną stanowiących własność osób fizycznych. Postępowania 
administracyjne z ww. art. toczą się od 2005 r., a większość z nich jest dopiero na etapie 
badania dokumentacji uprawniającej do otrzymania odszkodowania.  
 
Wielu wnioskodawców toczącego się postępowania w trybie odszkodowawczym, zgłasza 
chęć rozwiązania swojego problemu w drodze ugody z Gminą na rzecz uregulowania prawa 
własności, zawierając umowy cywilnoprawne. 
 
Szybka regulacja stanów prawnych własności dróg publicznych w istniejących liniach 
rozgraniczających pasy drogowe jest konieczna z uwagi na obowiązek prowadzenia 
racjonalnej gospodarki w zakresie inwestycji infrastrukturalnych miasta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


