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UCHWALA NR XVII/194/2017
RADY GMINY KRZYZANOW

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie przyj^cia zadan od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porzadku i
czystosci drog powiatowych

Na podstawie an. 18 ust. 2 pkt.l 1 w zwi^zku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorza_dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935)
uchwala sie> co nast^puje:

§ 1. 1 Wyrazic zgode na przyjecie w 2017 roku od Powiatu Kutnowskiego cz^sci zadan
zarza^dcy drog powiatowych, to jest utrzymania porzadku i czystosci poboczy b^daeych w pasach
drog powiatowych w Gminie Krzyzanow.

2. Utrzymanie porzqdku i czystosci polegac bedzie na wykaszaniu chwastow, odkrzaczaniu i
sprzqtaniu odpadow z pasow drog.

3. Wykaz drog powiatowych o ktorych mowa w § 1 ust. 1, okresla zal^cznik do niniejszej
uchwaly.

§ 2. Przyjecie zadan, o ktorych mowa w § 1 uchwary, nast^pi na mocy porozumienia zawartego
pomledzy Gmin^ Krzyzanow, a Powiatem Kutnowskim, reguluj^cego w szczegolnosci zakres,
lokalizacjs oraz rozliczenie finansowe wykonanych robot.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sit? Wqjtowi Gminy Krzyzanow.
§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zal^cznik
do uchwaty Nr XVII/194/2017
Rady Gminy Krzyzanow
zdnia 02.06.2017 r.

Wykaz
drog powiatowych przejmowanych przez (iiuine Krzyzanow

w celu utrzymania porzadku i czystosci

Nr drogi
2112E
2157E
2158E
2159E
2160E
2I61E
2162E
2163E
2514E

Gmina Krzyzanow
Szewce Owsiane - Mlogoszyn - Ktery
Kaszewy Koscielne - Szewce Owsiane
Sokol - Krzyzanow
Krzyzanowek - Rustow
Bielany -Leki Koscielne
Lakoszyn - Szewce Owsiane
Waly - Siemienice
Marcinow- Strzegocin
Bryski Kolonia-Piatek-Leszno
razem

Dluuosc km
11,7
4,2
4
0,8
5,6
5,8
6,2
2,3
3,7

44,3
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UZASADNIENIE

W zwiazku ze zblizajqcym si$ okresem letnim oraz znaczna dlugoscia sieci drog powiatowych
przebiegajacych przez teren Gminy Krzyzanow w celu zapewnienia ich utrzymania w standardzie
zapewniajqcym bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz lad przestrzenny w okresie letnim Gmina
Krzyzanow wyraza intencj^ przejecia na mocy porozumienia od Powiatu Kutnowskiego cz^sci
zadari dotyczacych letniego utrzymania drog w zakresie drog powiatowych znajduj^cych sie na
terenie gminy Krzyzanow, Przekazujacy b^dzie pokrywal koszty letniego utrzymania drog, na
podstawie otrzymanych od przejmujacego faktur do kwoty w wysokosci okreslonej w zawartym
miedzy stronami porozumieniu,
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