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Rady Powiatu Nowodworskiego

w sprawie przekazania przez Powiat zadania zarządzania drogą powiatową nr 2407W
na ode. 4,04 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 2407W
w m. Czarnowo na ode. 1,34 km Gminie Pomieehówek

Na podstawie art. 5 ust 2 i mi. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. 2013r. poz. 595), art. 8 ust 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 260) - Rada Powiatu uchwala co
następuje.

§ l

1. Powierza się Gminie Pomiechówek obowiązki zarządcy drogi o których mowa wart. 20
pkt. 3),4), 7), 11), 16) ustawy o drogach publicznych na odcinku 4,04 km drogi powiatowej
nr 2407W

2. Przekazuje się Gminie Pomiechówek do realizacji zadanie inwestycyjne o nazwie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2407W w m. Czarnowo na ode. 1,34 km

3. Powiat przekaże środki na realizację zadania zabezpieczone w budżecie

Powiatu Nowodworskiego w dziale 600 - Transport iŁączność w kwocie 600 tys. zł

4. Zakres przyjętego zadania oraz zasady jego finansowania określi stosowne

porozurmerue.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego nr XXXIII/235/2013 z dnia 13 czerwca
2013r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE

Do projektu uchwały w sprawie przekazania przez Powiat zadania zarządzania drogą
powiatową nr 2407W na ode. 4,04 km oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi
powiatowej nr 2407W w m. Czarnowo na ode. 1,34 km Gminie Pomiechówek

Gmina Pomiechówek realizuje zadanie własne związane z przebudową sieci dróg gminnych
położonych na terenie m. Czarnowo i Kikoły, które to w swoim założeniu ma na celu
poprawę warunków drogowych, jak również zespolenie układu komunikacyjnego dróg
gminnych z drogą powiatową m 2407W przebiegającą przez ww. miejscowości. Realizacja
powyższego zadania przez Gminę Pomiechówek pozwoli na lepszą koordynację robót
budowlanych w tym zakresie oraz może przyczynić się do wygenerowania oszczędności
poprzez połączenie zadań inwestycyjnych - Powiatu Nowodworskiego i Gm. Pomiechówek.
Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej m
2407W, która to jest powiązana z siecią dróg gminnych na objętym projektem obszarze.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.


