OBR.0006.42.2015

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie powierzenia Gminie Polanka Wielka zadania włanego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg
powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna w Polance Wielkiej, na odcinku
od km 0+000 do km 1+431, w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmująca: poszerzenie jezdni,
budowę chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 j.t.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na powierzenie Gminie Polanka Wielka ograniczony zarząd nad odcinkiem drogi
powiatowej nr 1899K w km 0+000 - 1+431 na czas i w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
projektowej, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Słoneczna
w Polance Wielkiej, na odcinku od km 0+000 do km 1+431, w granicach istniejącego pasa drogowego,
obejmująca: poszerzenie jezdni, budowę chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej”.
§ 2. Szczegółowe warunki zadania wymienionego w § 1 zostaną określone w porozumieniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Wójt Gminy Polanka Wielka zwrócił się z wnioskiem o przekazanie ograniczonego zarządu nad odcinkiem
drogi powiatowej nr 1899K, ul. Słoneczna w Polance Wielkiej w km 0+000 - 1+431 celem wykonania
dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych decyzji właściwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej na realizację zadania. Powiat Oświęcimski po wykonaniu dokumentacji mógłby
zgłosić projekt do kolejnego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, celem uzyskania
dotacji na realizację zadania z budżetu państwa.
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