
Uchwała nr

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia £8 marca... 2007

w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz prowadzania zadań publicznych Powiatu 

Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych

miasta Łowicza.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 

o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r., N r 142, poz. 1592; z 2002r. N r 23, poz. 220, 

N r 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, N r 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, N r 214, poz. 1806; 

z 2003r. N r 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r. N r 19, poz. 115).

Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1.1  Powierza się Gminie Miasta Łowicz zadania Powiatu Łowickiego z zakresu 

zarządu drogami powiatowymi znajdującymi się w obrębie granic administracyjnych Miasta 

Łowicza na okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

2. Udziela się dotacji celowej dla Gminy Miasta Łowicz z przeznaczeniem na 

sfinansowanie realizacji zadania o którym mowa w ust. 1 w kwocie 100.000,00 złotych 

/  słownie: sto tysięcy złotych/.

3. Środki przekazywane Gminie Miasta Łowicz na realizację zadania o którym 

mowa w ust. 1 pochodzą z działu 600, rozdział 60014 § 2310.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do zawarcia porozumienia, które 

szczegółowo określi zakres zadania oraz zasady i terminy przekazywania dotacji, a także 

termin i sposób jej rozliczenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODN .CY RADY



Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych 
Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych miasta Łowicza.

Przedmiotowe ulice powiatowe leżą w granicach administracyjnych Gminy Miasta 

Łowicza. Spełniają rolę ulic wjazdowych do centrum miasta o łącznej długości 8,6 km, 

wg. wykazu jak niżej:

- ul. Armii Krajowej -  2825 mb,

- ul. Chełmońskiego -  1820 mb,

- ul. 1-go Maja -  530 mb,

- ul. Jana Pawła II -  1600 mb,

- ul. Klickiego -  950 mb,

- ul. Warszawska -  95 mb,

- ul. Stanisławskiego -  780 mb.

Przekazanie zadań i uprawnień określonych w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115.) zadań i uprawnień określonych 

w art. 20 pkt. 4, 7 -  8 i 11 -  14 i 16 oraz udzielenie dotacji pozwoli na szybką obsługę spraw 

mieszkańców dotyczącą infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie dróg powiatowych 

(tj. kanalizacja, oświetlenie, wodociągi, ochrona środowiska, itp.) w jednym urzędzie.

Celowość administrowania tych ulic wydaje się uzasadniona, ze względu na sprawowanie 

nadzoru jednego zarządcy nad wszystkimi ulicami w m. Łowiczu. Zapewni również lepszą 

organizacje prac utrzymaniowych szczególnie w okresie zimy.


