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UCHWAŁA NR 729/2010
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie: przejęcia od Powiatu Radomskiego zadania do prowadzenia pod nazwą – „Budowa obwodnicy 
południowej w Radomiu” etap V na odcinku od granicy administracyjnej miasta Radomia do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 7 w części przebiegającej przez teren Gminy Kowala. 

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 10 , art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami) Rada Miejska 
w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Radomskiego do prowadzenia zadań: 

1.budowa obwodnicy południowej w Radomiu etap V na odcinku od granicy administracyjnej miasta Radomia do 
skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w części przebiegającej przez teren Gminy Kowala 

2.zarządcy drogi powiatowej, wybudowanego odcinka obwodnicy na terenie Gminy Kowala, na okres 20 lat od 
dnia ostatecznego jej odbioru. 

§ 2. Akceptuje się podpisanie porozumienia zgodnie z treścią stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr 710/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.03.2010r. w sprawie przejęcia, na 
okres 20 lat, utrzymania nowo wybudowanego odcinka obwodnicy południowej od granic administracyjnych 
miasta Radomia do połączenia z drogą krajową nr 7, przebiegającego na terenie Gminy Kowala. 
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