RADA GMINY
ŚWILCZA

Uchwała Nr XXXVI/227/2017 r.

Rady Gminy Świlcza
z dnia 30 stycznia 2016 r.

od Powiatu Rzeszowskiego zadania obejmującego niektóre aspekty
zarządzania odcinkami dróg powiatowych usytuowanymi w granicach administracyjnych
Gminy Świlcza

w sprawie

przejęcia

Na podstawie art . 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późno zm.) w związku z art. 19 ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późno zm.)
Rada Gminy stanowi, co

następuje:

§1.
Wyraża się zgodę

na przejęcie od Powiatu Rzeszowskiego zadania zarządzania drogami

powiatowymi:
1) Nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzelana. na odcinku od km 11+250 do km 12+080;
2) Nr 1333R Czarna Sędziszowska - Bratkowice - Miłocin, na odcinku od km 4+490 do km
5+380;
3) Nr 1386R Mrowia - Świlcza na odcinku od km 1+600 do km 3+140;
4) Nr 1377R Przybyszówka - Rudna Wielka - Rudna Mała - Zaczernie - Nowa

Wieś,

na odcinku

od km 2+465 do km 3+225,
usytuowanymi w granicach administracyjnych Gminy Świlcza, w zakresie pełnienia funkcji
inwestora oraz utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadań pn.:
1) "Przebudowa drogi powiatowej klasy Z Nr 2150R na długości 828,77 m, polegająca na
budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 2693/3 oraz 6828 w
miejscowości

Bratkowice";

2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R klasy Z na długości 865,15 m na dz iałkach
Nr 2074, 1375/1, obręb 0007 Rudna Wielka, 1614/2 obręb 0005 Mrowia oraz przebudowa
drogi powiatowej Nr 1386R klasy L na długości 1534,85 m na działce Nr 1080/1 obręb 0008
Świlcza polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej";

3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377R klasy L na

długości

757,91 m,

polegająca

na

budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działce Nr 784/2, obręb 0007
w miejscowości Rudna Wielka",
planowanych do realizacji w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu
publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".
§ 2.

Wykonanie

uchwały,

w tym zawarcie porozumienia z

określającego szczegółowe

warunki realizacji

zadań,

Zarządem

Powiatu Rzeszowskiego

o których mowa w § l , powierza

się

Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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