
Uchwała Nr LXIX/393/2022 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, w zakresie 
przejęcia przez Miasto Dęblin od Gminy Stężyca, do realizacji zadania publicznego 
polegającego na nadaniu nazwy rondu pozostającemu dotychczas bez nazwy 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 12 i 13 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego między Miastem Dęblin 
a Gminą Stężyca w sprawie powierzenia przez Gminę Stężyca Miastu Dęblin zadania 
publicznego, z zakresu nazewnictwa placów i ulic, o którym mowa w art. 18 ust. 2, 
pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Dęblin do zawarcia porozumienia międzygminnego 
w sprawie nadania nazwy rondu pozostającemu dotychczas bez nazwy, o treści jak 
w załączniku do uchwały. 

§ 1  

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZE\A CZĄCY RADY 

Mac ie j  Kryg rowsk i  





Załącznik do uchwały Nr LXIX/393/2022 
Rady Miasta Dęblin 
z dnia 28 listopada 2022 r. 

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE 

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na polegającego na nadaniu 
nazwy rondu pozostającemu dotychczas bez nazwy 

zawarte w dniu 2022 pomiędzy: 

Miastem Dęblin z siedzibą w Dęblinie ul. Rynek 12, zwane dalej Miastem, 

reprezentowane przez: 

Panią Beatę Siedlecką - Burmistrza Miasta Dęblin 

a 

Gminą Stężyca, z siedzibą w Stężycy ul. Plac Senatorski 1, zwanej dalej Gminą 

reprezentowaną przez: 

Pana Zbigniewa Chlaściaka - Wójta Gminy Stężyca, 

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 

559), art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr Rady Miasta Dęblin z dnia 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, w zakresie przejęcia przez Miasto Dęblin od Gminy 

Stężyca, do realizacji zadania publicznego polegającego na nadaniu nazwy rondu pozostającemu dotychczas bez 

nazwy, zostaje zawarte porozumienie: 

§ 1 -

Gmina Stężyca powierza, a Miasto Dęblin przyjmuje do realizacji w całości zadanie publiczne w przedmiocie 

nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki (ciąg drogi wojewódzkiej nr 

801w Dęblinie) oraz ciąg drogi wojewódzkiej nr 801 w Stężycy (obręb Nadwiślanka). 

§ 2 .  

1. Na podstawie niniejszego porozumienia Burmistrz Miasta Dęblin przedłoży Radzie Miasta Dęblin, projekt 

uchwały w sprawia nadania nazwy rondu, o którym mowa w § 1. 

2. Po wejściu w życie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, Miasto Dęblin zobowiązuje się do oznakowania 

ronda, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Gmina Stężyca zobowiązuje się ponieść połowę kosztów oznakowania ronda, na podstawie refaktury 

wystawionej przez Miasto Dęblin. 

§ 3 .  

1. Porozumienie ma charakter jednorazowy i obowiązuje do czasu realizacja zadania, o którym mowa w § 2. 

2. Wszelkie zmiany warunków niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy przewidzianej dla jego 

zawarcia. 



§ 4 .  

1. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

2. Treść niniejszego porozumienia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, zostanie 

przesłana przez Miasto Dęblin. 

§ 5 .  

Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

Podpisy uczestników Porozumienia międzygminnego: 

Za Miasto Dęblin Za Gminę Stężyca 


