
UCHWAŁA Nr XXIII/132/12

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w  sprawie  przejęcia  przez  Gminę  Somianka  zadania  zarządzania  drogami  Powiatu  
Wyszkowskiego 

          Na podstawie art. 8 ust.2a i art.18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), w zw. z art.2a ust. 2 i art. 19 ust.4 ustawy

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115z późn. zm.) oraz art.  

216 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157, poz. 1240

z późn. zm.)  Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

§ 1

1.    Gmina Somianka przejmuje od Powiatu Wyszkowskiego zadanie zarządzania drogą powiatową 

Nr  4410W  na  odcinku  od  drogi  krajowej  nr  62  (dz.  ew.   nr  6  Somianka  Parcele)  do 

skrzyżowania  z  drogą  powiatową  Nr  4411W  (dz.  ew.  nr  23  Wola  Mystkowska)  celem 

opracowania dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy drogi na okres niezbędny do jej 

wykonania.

 2. Gmina Somianka przejmuje od Powiatu Wyszkowskiego zadanie zarządzania drogą powiatową 

Nr 4413W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4410W (dz. ew. nr 117 Wola  

Mystkowska)  do  skrzyżowania  z  droga  powiatową  Nr  4417W (dz.  ew.  nr  200 Sitno)  celem 

opracowania dokumentacji projektowo-technicznej przebudowy drogi na okres niezbędny do jej 

wykonania.              

  3.  Gmina Somianka przejmuje od Powiatu Wyszkowskiego zadanie zarządzania drogą powiatową 

Nr  4416W  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  drogą  krajową  Nr  62  Wyszków-  Drochoczyn

(dz.  ew. nr 31 Jackowo Górne,  dz.  o nr ew. 73 Celinowo) do skrzyżowania z droga gminną

(dz.  ew.  nr  80 Celinowo -  Suwin)  celem  opracowania  dokumentacji  projektowo-technicznej 

przebudowy drogi na okres niezbędny do jej wykonania.       

§ 2

 Zakres zadania oraz zasady finansowania określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy 

Somianka a Zarządem Powiatu Wyszkowskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                         

Przewodniczący 

Rady Gminy

  /-/ Krzysztof Jan Rakowski


