
Uchwala Nr 168/XVII/2016 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 28 stycznia 2016r. 

w sprawie przejgcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieiqcego utrzymania 
drdg kategoriipowiatowej w 2016 roku 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o sarnorzqdzie gminnym (Dz.U. z 20 15r. poz. 15 15 z poin. zm.), art. 2 16 ust. 2 pkt. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z p6in. zm.) oraz 
art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460 
z poin. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Wyraia siq zgode na przejqcie od Powiatu Legionowskiego do realizacji w drodze 
porozumienia, prowadzenie zadaii publicznych dotyczqcych biezqcego utrzymania dr6g 
kategorii powiatowej poioionych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w roku 2016 
w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakrzaczen z poboczy i gaiqzi ze skrajni drogowej, 
wycinki drzew z pas6w drogowych, oczyszczania pas6w drogowych z zalegajqcych 
nieczystoici, mechanicznego zarniatania dr6g powiatowych oraz letniego i zimowego 
utrzymania ciqg6w pieszych oraz pieszo - rowerowych. 

Szczegblowy zakres zadania oraz sposob realizacji i rozliczenia okreilony zostanie 
w porozurnieniu zawartym rniqdzy gminq Miasto i Gmina Serock a Powiatem Legionowskim. 

Wykonanie uchwaiy powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



ObjaSnienie 
do Uchwaty Nr 168/XVII/2016 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 28 stycznia 2016r. 

Miasto i Gmina Serock planuje przejqk do realizacji w roku 2016 bieiqce utrzymanie 
dr6g kategorii powiatowej znajdujqcych siq na terenie grniny Serock. 
Zakres zadania dotyczylby koszenia poboczy, wycinki zakrzaczen z poboczy i galqzi ze 
skrajni drogowej, wycinki drzew z pas6w drogowych, oczyszczania pasow drogowych 
z zalegajqcych nieczysto6ci, mechanicznego zamiatania dr6g powiatowych oraz letniego 
i zirnowego utrzymania ciqgow pieszych oraz pieszo - rowerowych na drogach powiatowych 
na terenie Miasta i Gminy Serock. 


