
UCHWAŁA NR 339/LI/22 
RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Otwock wykonywania zadania publicznego zarządzania drogami 
publicznymi kategorii powiatowej w zakresie wprowadzenia i zarządzania strefą płatnego parkowania 

w częściach dróg powiatowych w Otwocku 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 13b ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32, 655 i 1261), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Miastu Otwock wykonywania zadania publicznego zarządzania 
drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie wprowadzenia i zarządzania strefą płatnego parkowania 
w częściach dróg powiatowych w Otwocku, tj. ul. Karczewskiej, ul. Staszica i ul. Powstańców Warszawy.  

2.  Powierzenie prowadzenia zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze porozumienia zawartego 
pomiędzy Zarządem Powiatu Otwockiego a Prezydentem Miasta Otwocka, regulującego w szczególności 
wzajemne rozliczenia finansowe. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Olszewska 

 



 
Uzasadnienie 

W związku z planowanym utworzeniem przez Miasto Otwock płatnej strefy parkowania, która obejmuje 
m.in. drogi powiatowe oraz mając na uwadze przepisu ustawy o drogach publicznych koniecznym jest podjęcie 
uchwały w sprawie powierzenia zadania. 

W ramach Porozumienia, które zostanie podpisane przez Zarząd Powiatu Otwockiego z Prezydentem Miasta 
Otwock po uchwaleniu niniejszej uchwały – Powiat Otwocki powierzy, a Miasto Otwock przyjmie do 
prowadzenia zadanie z zakresu właściwości Powiatu Otwockiego polegające na wprowadzeniu i zarządzaniu 
strefą płatnego parkowania w częściach dróg powiatowych, tj. ul. Karczewskiej, ul. Staszica i ul. Powstańców 
Warszawy. 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
 
 

Grażyna Olszewska  
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