
Projekt  

UCHWAŁA NR  ......./.../21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia .....  2021 roku 

 

 

w sprawie powierzenia Miastu Leżajsk prowadzenia zadania pn.: „Wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na 

skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk”. 

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1376 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt 12 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 poz. 1668 

z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Województwo Podkarpackie powierza Miastu Leżajsk wykonanie zadania pn. 

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na 

skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk”. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w latach  2021 – 2022. 

3. Szacunkowy całkowity koszt wykonania zadania obejmuje koszty wykonania 

dokumentacji projektowej i wynosi 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych, 00/100). 

4. Wykonanie zadania o którym mowa w ust. 1 sfinansowane zostanie w 100% 

przez Województwo. 

5. Województwo Podkarpackie zawrze z Miastem Leżajsk porozumienie w sprawie 

powierzenia zadania o którym mowa w ust. 1, w którym określone zostaną 

obowiązki stron oraz sposób rozliczenia zadania. 

6. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 5 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  ......./.../21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia .....  2021 roku 

 

w sprawie powierzenia Miastu Leżajsk prowadzenia zadania pn.: „Wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na 

skrzyżowanie typu rondo w m. Leżajsk”. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego na swoim posiedzeniu dniu 4 marca 

2021 r. podjął decyzję kierunkową dot. zmiany kategorii odcinka drogi wojewódzkiej 

Nr 875 część ul. Michałka w Leżajsku do kategorii dróg gminnych. Po takiej zmianie 

droga wojewódzka Nr 875 miałaby się kończyć na drodze wyższej kategorii – 

krajowej Nr 77, a część ul. Michałka od DK Nr 77 do skrzyżowania z ul. Mickiewicza 

miałaby być zakwalifikowana do kategorii drogi gminnej i przekazana w zarządzanie 

Burmistrzowi Leżajska. W oparciu o ww. decyzję została opracowana i wysłana 

propozycja zmian do Burmistrza Leżajska. 

Po analizie wniosku Burmistrz Leżajska przedstawił własną propozycję 

uporządkowania układu komunikacyjnego dróg wojewódzkich na terenie miasta oraz 

warunki na jakich proponuje współpracę przy tym przedsięwzięciu m.in. dotyczyło to: 

DW 875 ul. Michałka o dł. ok. 1152 m, która zostałaby pozbawiona kategorii drogi 

wojewódzkiej i zaliczona do kategorii drogi gminnej. Zmiana uwarunkowana została 

koniecznością wykonania przebudowy skrzyżowania na zwieńczeniu ul. Michałka na 

skrzyżowanie typ rondo. W tym po stronie Województwa Podkarpackiego leżałoby 

wykonanie dokumentacji technicznej w 2022 r., a Miasto Leżajsk następnie 

wykonałoby przebudowę skrzyżowania. Koszt szacunkowy wykonania dokumentacji 

przebudowy skrzyżowania na typ „rondo” to kwota 250 000,00 zł. 

W związku z  powyższym w dniu 27 lipca 2021 r. Zarząd Województwa 

Podkarpackiego na swoim posiedzeniu podjął decyzję kierunkową na uruchomienie 

procedury mającej na celu kompleksowe uporządkowanie układu komunikacyjnego 

dróg wojewódzkich na terenie Miasta Leżajska. 

Pomimo powyższych ustaleń, celem przyspieszenia realizacji ww. zadania 

Burmistrz Miasta Leżajska wyraził chęć opracowania dokumentacji projektowej przez 

Miasto, w formie przyjęcia do realizacji zadania powierzonego przez Województwo. 

Województwo na ten cel udzieliłoby dotacji celowej w wysokości 250 000,00 zł. 

W związku z powyższym zasadnym staję się podjęcie uchwały w sprawie 

powierzenia Miastu Leżajsk prowadzenia zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na skrzyżowanie typu rondo w m. 

Leżajsk”. Współpraca możliwa będzie po podpisaniu porozumienia pomiędzy 

Województwem Podkarpackim, Miastem Leżajsk i PZDW w Rzeszowie, którego 

projekt stanowi załącznik do uchwały.  


