
UCHWAŁA NR XXV/209/2020
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zadania polegającego na zarządzaniu drogą powiatową 
nr 1626P – ul. Lipową w Wągrowcu

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz .U. 
z 2020 r. poz.920) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020rr. 
poz. 470 ze zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

§ 1. Powierza się Gminie Miejskiej Wągrowiec na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
wykonywanie zadań publicznych w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1626P - ul. Lipową w Wągrowcu 
o długości ca 719 mb (wraz z łącznicami, na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do ronda przy ul. Kasprowicza 
i od ronda przy ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Kcyńską wraz z Rondem Pileckiego). 

§ 2. Powierzenie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem 
Powiatu Wągrowieckiego a Burmistrzem Miasta Wągrowca. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu 

Krystyna Urbańska
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Uzasadnienie
Rada Powiatu Wągrowieckiego przedmiotową uchwałą wyraża wolę powierzenia zarządzania ul. Lipową położoną 
w Wągrowcu na kolejny rok Burmistrzowi Miasta Wągrowca. W myśl powołanej na wstępie ustawy o drogach 
publicznych zarządzanie drogami publicznymi następuje w trybie porozumienia miedzy zarządcami i będzie 
obejmować zadania określone w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2020r. 
poz. 470 ze zm.). Ulica Lipowa zostanie włączona z dniem 1 stycznia 2022r. do sieci dróg gminnych na mocy 
art. 10 ustawy o drogach publicznych, co poprawi warunki drogowe jak również zespoli układ komunikacyjny dróg 
gminnych.  Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest  uzasadnione. 
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