
Uchwała Nr 1423/89/15 

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 27 października 2015 r.  

 

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jaktorów zadania zarządzania częścią drogi 

wojewódzkiej nr 719 na odcinkach od granicy z gminą Grodzisk Maz. (km 38+413)  

do skrzyżowania z ul. Alpejską (km 38+645) m. Chylice Kolonia oraz od skrzyżowania  

z ul. Potockiego w m. Jaktorów (km 40+190) do granicy z gminą Żyrardów (km 46+145)  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), w związku  

z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 460, z późn. zm.1)) oraz § 86 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz.  

Nr 144, poz. 4385) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Przekazuje się Wójtowi Gminy Jaktorów, działającemu jako zarządca dróg gminnych, 

zadanie zarządzania drogą wojewódzką nr 719 na odcinkach od granicy z gminą Grodzisk 

Maz. (km 38+413) do skrzyżowania z ul. Alpejską (km 38+645) m. Chylice Kolonia  

oraz od skrzyżowania z ul. Potockiego w m. Jaktorów  (km 40+190) do granicy z gminą 

Żyrardów (km 46+145), z wyłączeniem zadań zarządcy drogi określonych w art. 20 pkt 1 

oraz pkt 4 - 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w związku 

z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Projektowanie i realizacja ścieżki rowerowej  

przy drodze wojewódzkiej Nr 719 w Gminie Jaktorów w ramach  Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 – 2020”. 

2. Przekazanie zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie porozumienia 

stanowiącego załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

 

Do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 2, upoważnia się Katarzynę 

Wieczorek – Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Krzysztofa 

Rodziewicza – Zastępcę Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Adam Struzik 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 870 i 1336. 


