
- Projekt - 
Uchwała Nr XII /....../2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 października 2007 roku 

 
w sprawie: powierzenia Miastu Pszów prowadzenie zadań zimowego utrzymania dróg  

       powiatowych i przyjęcia od Miasta Pszów prowadzenie zadań zimowego   
       utrzymania dróg gminnych. 

   
 
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   
  
  

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
1. Powierzyć Miastu Pszów od dnia 01.11.2007r. do dnia 15.04.2008r. prowadzenie zadań 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2007/2008. 
2. Przyjąć od Miasta Pszów od dnia 01.11.2007r. do dnia 15.04.2008r. prowadzenie zadań 

zimowego utrzymania dróg  gminnych w sezonie 2007/2008. 
3. Prowadzenie zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych odbywać się 

będzie na zasadach  i w zakresie określonym w porozumieniu zawartym pomiędzy 
Zarządem Powiatu Wodzisławskiego a Burmistrzem Miasta Pszów. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XII /....../2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 października 2007 roku 

 
w sprawie: powierzenia Miastu Pszów prowadzenie zadań zimowego utrzymania dróg  

       powiatowych i przyjęcia od Miasta Pszów prowadzenie zadań zimowego   
       utrzymania dróg gminnych. 

 
 
  
 
 
    W myśl art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2007r., nr 19, poz. 115 t.j. ze  zm.) zarządcą dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego jest Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, natomiast na terenie Miasta Pszów 
Burmistrz Miasta.   

Mając na uwadze wypełnianie podstawowych obowiązków nałoŜonych w drodze            
w/w ustawy na zarządców dróg powiatowych i gminnych,  bezpieczeństwo mieszkańców,               
a takŜe oczekiwania społeczne, przygotowano porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu 
Wodzisławskiego, a odpowiednio Burmistrzem Miasta Pszów w zakresie powierzenia 
zimowego utrzymania dróg powiatowych i odpowiednio powierzenia zimowego utrzymania 
dróg gminnych . Wzajemne powierzenie przez zarządców ciągu niektórych dróg znacznie 
usprawni prowadzenie „Akcji – Zima”  i zwiększy bezpieczeństwo  uŜytkowników dróg                 
i pieszych na terenie Powiatu Wodzisławskiego.  

JednakŜe przekazanie Burmistrzowi Miasta Pszów do realizacji zadania własnego 
powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, a takŜe przyjęcia do realizacji 
zadania własnego Miasta z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych, winno nastąpić 
uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.  

 Wobec powyŜszego zasadne staje się podjęcie przygotowanej uchwały. 
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