
UCHWAŁA NR 295/XXXI/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie powierzania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą 
powiatową nr 1530 K Barcice – Wola Krogulecka od km 0+000 do km 0+290 w m. Barcice

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 2017 r. poz. 1868 z pózn. zm.), w związku z art. 19 ust. 4, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na przekazanie Burmistrzowi Starego Sącza zarządzania 
drogą  powiatową nr 1530 K Barcice – Wola Krogulecka na odcinku od km 0+000 do km 0+290.

§ 2. 1. Powierzenie prowadzenia zadania publicznego wskazanego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na mocy 
porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Nowosądeckiego i Burmistrzem Starego Sącza, które określi 
szczegółowe zasady wykonywania zadania.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie

Burmistrz Starego Sącza wystąpił z propozycją przyjęcia zarządzania drogą powiatową nr 1530 K Barcice –
Wola Krogulecka na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 87) do km 0+290.

Przejęcie zarządzania drogą powiatową umożliwi Gminie Stary Sącz przygotowanie wniosku na realizację
zadania w zakresie rozbudowy ww. odcinka drogi wraz z budową parkingu z pozyskanej pomocy dla operacji
typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 2017 r.
poz. 2222 ze zm.) i zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) - wymaga wyrażenia zgody przez Radę Powiatu.
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