
Projekt 

UCHWAŁA NR  ......./.../22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia .....  2022 roku 

 

 

w sprawie powierzenia Powiatowi Mieleckiemu realizacji zadania 

pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową 

Nr 1152R w m. Wola Mielecka” 

 

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 r. 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 r.  

poz. 1668 z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Województwo Podkarpackie powierza Powiatowi Mieleckiemu wykonanie zadania 

pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową 

Nr 1152R w m. Wola Mielecka”. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w roku 2022. 

3. Szacunkowy całkowity koszt wykonania zadania stanowiącego przedmiot 

porozumienia obejmuje koszty wykonania dokumentacji projektowej, robót 

budowlanych, koszty nadzorów w wysokości ok. 2 000 000,00 zł (dwa miliony 

złotych, 00/100) oraz koszty wykupu gruntów sąsiednich (pow. 360 m2 zajętego 

gruntu), szacowane na kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych, 00/100). 

4. W finansowaniu zadania określonego w § 1 uczestniczyć będzie: 

a) Gmina Mielec, która w 2022 r. przekaże Powiatowi pomoc finansową  

w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 650 000,00 zł 

(sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Tryb i termin przekazania 

pomocy finansowej zostanie określony na podstawie odrębnej umowy 

o pomocy finansowej, zawartej  pomiędzy Powiatem, a Gminą. 

b) Województwo Podkarpackie i Powiat Mielecki, które po uwzględnieniu dotacji 

celowej Gminy, solidarnie sfinansują pozostałą brakującą do realizacji 

zadania kwotę w łącznej wysokości 1 450 000,00 zł (jeden milion czterysta 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym we wkładzie własnym 

Województwa mieszczą się również koszty wykupu gruntów. 

5. Województwo na realizację zadania przekaże Powiatowi w 2022 r. dotację celową 

w wysokości 625 000,00 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych, 00/100). 

Ponadto Województwo wypłaci odszkodowania należne właścicielom  



za przejęcie gruntów niezbędnych pod realizację zadania szacowane na kwotę 

100 000,00 zł (sto tysięcy złotych, 00/100). 

 

§ 2 

1. Województwo Podkarpackie zawrze porozumienie z Powiatem Mieleckim  

przy udziale Gminy Mielec i Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie w sprawie powierzenia zadania o którym mowa w ust. 1, w którym 

określone zostaną obowiązki stron oraz sposób rozliczenia zadania. 

2. Projekt porozumienia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  ......./.../22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia .....  2022 roku 

 

w sprawie powierzenia Powiatowi Mieleckiemu prowadzenia zadania 

pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową 

Nr 1152R w m. Wola Mielecka” 

 

 

Na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w dniu 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad 

współpracy przy realizacji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 

relacji Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec z drogą powiatową nr 1152R relacji 

Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Kiełków – Przecław w m. Wola Mielecka,  

w  którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele zarządców drogi wojewódzkiej 

i powiatowej ustalono, że we wskazanej lokalizacji skrzyżowanie zwykłe zostanie 

przebudowane/rozbudowane na skrzyżowanie typu rondo. 

Z uwagi na trwające roboty budowlane przy budowie drogi wojewódzkiej 

Nr 984 po nowym śladzie, których zakończenie planowane jest na wrzesień 2022 r. 

istniejący układ dróg wojewódzkich w rejonie Woli Mieleckiej ulegnie zmianie. Po 

oddaniu do użytkowania nowej inwestycji drogi wojewódzkiej Nr 984 obecny przebieg 

drogi o tym numerze zostanie zmieniony i odcinek drogi wojewódzkiej Nr 984 

przebiegający przez Wolę Mielecką wraz z przedmiotowym skrzyżowaniem z mocy 

prawa zostanie zakwalifikowany jako droga powiatowa. 

W związku z powyższym zasadnym jest aby inwestorem zadania był Zarządca 

drogi powiatowej, a realizacja zadania będzie przy wspólnej partycypacji w kosztach. 

Zarząd Powiatu Mieleckiego określił szacunkowe koszty realizacji inwestycji tj. 

ok. 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych, 00/100) oraz koszty wykupu gruntów 

sąsiednich (pow. 360 m2 zajętego gruntu), szacowane na kwotę 100 000,00 zł (sto 

tysięcy złotych, 00/100). 

Partycypację w kosztach finansowych zadeklarowało Województwo 

Podkarpackie, Powiat Mielecki i Gmina Mielec. 

W związku z powyższym zasadnym staje się podjęcie uchwały w sprawie 

powierzenia Powiatowi Mieleckiemu prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1152R w m. Wola 

Mielecka”. Współpraca możliwa będzie po podpisaniu porozumienia pomiędzy 

Województwem Podkarpackim, Powiatem Mieleckim przy udziale Gminy Mielec 

i PZDW w Rzeszowie, którego projekt stanowi załącznik do uchwały.  


