
 
 

- Projekt - 
Uchwała Nr LIII/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 10 listopada 2010 roku 

 
w sprawie: powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 

drogami powiatowymi połoŜonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych 
oraz  utrzymywania zieleni przydroŜnej.  

         
 
Na podstawie art. art. 5 ust. 2, 12 pkt pkt 8a) i 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                         
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)                               
w zw. z art. art. 19 ust. 4 i 20 pkt pkt 4) i 16) ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
1.Powierza się Gminie Miasto Rydułtowy prowadzenie zadania publicznego zarządzania 

drogami powiatowymi połoŜonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy            
w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni chodników dróg powiatowych oraz 
utrzymywania zieleni przydroŜnej w 2011 roku.  
2.Powierzenie zadań, o których mowa w ust.1, nastąpi na podstawie porozumienia zawartego 

między Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a Burmistrzem Miasta Rydułtowy, regulującego 
w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
Do Uchwały Nr LIII/....../2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 10 listopada 2010 roku 

 
 
w sprawie: powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania 

drogami powiatowymi połoŜonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych 
oraz utrzymywania zieleni przydroŜnej.  

         
         
 
    W myśl art. 19 ust. 2 pkt 3  i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 19, poz. 115 t.j. ze  zm.) zarządcą dróg powiatowych na 
terenie Powiatu Wodzisławskiego jest Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, natomiast dróg 
gminnych na terenie Gminy Miasta Rydułtowy Burmistrz Miasta Rydułtowy.  Ponadto 
stosownie do przepisu art. 20 pkt 4  i pkt 16 wspomnianej ustawy do zarządcy drogi naleŜy 
m.in. utrzymanie nawierzchni chodników oraz zieleni przydroŜnej. 

Mając zatem na uwadze wypełnianie podstawowych obowiązków nałoŜonych na 
zarządcę dróg powiatowych w drodze wyŜej wspomnianej ustawy, a takŜe bezpieczeństwo 
mieszkańców i oczekiwania społeczne, zaproponowano porozumienie pomiędzy Zarządem 
Powiatu Wodzisławskiego, a Burmistrzem Miasta Rydułtowy  w sprawie powierzenia Gminie 
Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi połoŜonymi                    
w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego 
utrzymania nawierzchni chodników przy drogach powiatowych oraz  utrzymywania zieleni 
przydroŜnej.             

 Powierzenie wyŜej wymienionego zadania Gminie Miasto Rydułtowy znacznie 
usprawni letnie i zimowe  utrzymanie chodników oraz utrzymanie zieleni przydroŜnej, a co za 
tym idzie zwiększy się bezpieczeństwo uŜytkowników dróg i pieszych na terenie Miasta 
Rydułtowy.  

Stosownie do przepisu art. 12 pkt 8a  w związku art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.) powierzenie prowadzenia zadań publicznych powiatu winno nastąpić uchwałą organu 
stanowiącego, to jest Rady Powiatu.  

 Wobec powyŜszego zasadne staje się podjęcie przygotowanej uchwały. 

 
 
 
        Dyrektor 
       Powiatowego Zarządu Dróg 
 
       /-/ inŜ. Marek Okularczyk 


