
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …………… 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia …….. lipca 2015 r. 

 

w sprawie przekazania Miastu Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowej 

przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki  

 
 

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

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 46 i art. 48 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje:  

 

§ 1 

1. Przekazuje się Miastu Marki do realizacji zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki  

w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki”. 

2. Powiat przekaże na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 kwotę w wysokości 

100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

3. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania kwot na realizację zadania, o którym mowa 

w ust. 1, określi porozumienie zawarte między Miastem Marki a Powiatem Wołomińskim.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

  

Na mocy Uchwały Nr XLVI–521/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia 11 września 2014 r.  ulica Sosnowa i ulica Tadeusza Kościuszki w Markach zaliczone 

zostały do kategorii dróg powiatowych. Przed wejściem w życie ww. uchwały ww. ulice 

miały status drogi gminnej. Miasto Marki prowadziło wówczas prace projektowe dotyczące 

przebudowy drogi w ww. ulicach.  

W związku z zasadnością przebudowy drogi w ulicach Sosnowej i Tadeusza 

Kościuszki w Markach i już rozpoczętymi przez Miasto Marki pracami projektowymi w tym 

zakresie, celowym jest przekazanie Miastu Marki zadania pn.: „Przygotowania dokumentacji 

projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki  

w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki” wraz z kwotą  

100 000,00 zł na realizację powyższego zadania. 

  

 


