
Uchwala Nr 304/XXIX/2017 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 30 stycznia 2017r. 

w sprawie przejgcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieiqrcego utnymania 
drdg kategorii powiatowej w 201 7 roku 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorzqdzie grninnyrn @z.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicmych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 19 
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicmych (Dz.U. z 2016r., poz. 1440 
ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

Wyraia siq zgodq na przejecie od Powiatu Legionowskiego do realizacji w drodze 
porozumienia, prowadzenie zadafi publicmych dotycqcych b i eqego  utrzyrnania dr6g 
kategorii powiatowej polokonych na terenie grniny Miasto i Gmina Serock w roku 2017 
w zakresie koszenia poboczy, wycinki zakmaczen z poboczy i gdqzi ze skrajni drogowej, 
wycinki drzew z pasow drogowych, oczyszczania pasow drogowych z zalegajqcych 
nieczystoki, mechanicmego zarniatania dr6g powiatowych oraz letniego i zimowego 
utrzymania ciqg6w pieszych oraz pieszo - rowerowych. 

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

8 3  

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

9 4  

Uchwala wchodzi w kycie z dniem podjqcia. 



Objainienie 
do Uchwaly Nr 304/XXIX/2017 

Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 30 stycznia 2017r. 

Miasto i Grnina Serock planuje przej* do realizacji w roku 2017 bieece utrzymanie 
dr6g kategorii powiatowej znajdujqcych siq na terenie gminy Serock. 
Zakres zadania dotyczyiby koszenia poboczy, wycinki zakrzaczeli z poboczy i galqzi ze 
skrajni drogowej, wycinki drzew z pas6w drogowych, oczyszczania pasow drogowych 
z zalegajqcych nieczystoSci, mechanicmego zamiatania dr6g powiatowych oraz letniego 
i zirnowego utrzymania ciqgow pieszych oraz pieszo - rowerowych na drogach powiatowych 
na terenie Miasta i Grniny Serock. 


