
UCHWAŁA NR 174/XVIII/16
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Łącko przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową 
nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa od km 4+ 953 do km 6 +179.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ), w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) – Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie Wójtowi Gminy Łącko zarządzania drogą  powiatową nr 1540 K 
Łącko – Wola Kosnowa od km 4+ 953 do km 6 +179.

§ 2. 1. Powierzenie prowadzenia zadania publicznego wskazanego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na 
mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego i Wójtem Gminy Łącko, które 
określi szczegółowe zasady wykonywania zadania oraz wzajemne rozliczenia finansowe.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Nowosądeckiego

Jan Gomółka

Id: 5A1A86E9-6D58-4A5E-895C-31EE2E60A970. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Wójt Gminy Łącko wystąpił z propozycją przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1540 K Łącko –
Wola Kosnowa na odcinku od km 4+ 953 (skrzyżowanie z drogą w kierunku wsi Wola Piskulina) do km 6
+179 (koniec ww. drogi powiatowej).

Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w drodze porozumienia w
trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze
zm.) i zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 814) - wymaga wyrażenia zgody przez Radę Powiatu.

Przedmiotowe porozumienie umożliwi pozyskanie przez Gminę zewnętrznego dofinansowania na
realizację robót polegających na budowie chodnika na tym odcinku drogi. Gmina Łącko deklaruje
zarządzanie ww. odcinkiem drogi przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia porozumienia.
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