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UCHWAŁA NR XLVII/.../2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 28 lipca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego 
drogi powiatowej nr 2911E - ul. Łódzkiej w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dwóch odcinków 

chodnika w drodze powiatowej ulicy Łódzkiej w Justynowie” 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1376, poz. 1005 i poz. 1595 oraz z 2022 r. poz. 32, poz. 655 i poz. 1261, M. P. z 2021 r. 
poz. 876) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę Gminie Andrespol na prowadzenie prac w terenie pasa drogowego drogi powiatowej 
nr 2911E - ul. Łódzkiej w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa dwóch odcinków chodnika w drodze 
powiatowej ulicy Łódzkiej w Justynowie”. 

§ 2. Szczegółowy zakres robót, terminy wykonania, rozliczenia i przekazania inwestycji zostaną określone 
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Andrespol a Powiatem Łódzkim Wschodnim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Uzasadnienie 

Na podstawie ustaleń dokonanych pomiędzy Gminą Andrespol a Powiatem Łódzkim Wschodnim 
uzgodniono, iż Gmina Andrespol będzie inwestorem w zadaniu pn. ,,Budowa dwóch odcinków chodnika 
w drodze powiatowej ulicy Łódzkiej w Justynowie”. 

W dniu 30 czerwca 2022 r. Rada Gmina Andrespol podjęła uchwałę Nr LVI/467/22 o udzieleniu pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2022 r. w postaci wykonania dwóch odcinków chodnika 
w pasie drogi powiatowej nr 2911E – ulicy Łódzkiej (na wysokości ulicy Kasprzaka i ulicy Dzikiej Róży) 
w Justynowie w gminie Andrespol w ramach zadania pn. ,,Budowa dwóch odcinków chodnika w drodze 
powiatowej ulicy Łódzkiej w Justynowie”. 
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