
 

 

   Uchwała Nr …….… 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

   z dnia …………….  

   

 

 

w sprawie: powierzenia Gminie Radzymin zadania dotyczącego utrzymania dróg 

publicznych, w zakresie  konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych 

w  granicach administracyjnych Gminy Radzymin, wraz z udzieleniem dofinansowania   

 

Na podstawie art. 19 ust. 4 w związku z  art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art 12 pkt. 8a ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595. z późn. 

zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Powiat Wołomiński powierza Gminie Radzymin wykonanie zadania polegającego na  

konserwacji zieleni przydrożnej, chodników i rowów w pasie dróg powiatowych na 

terenie miasta Radzymin. 

2. Zakres prac obejmuje: 

 

a) utrzymanie zieleni przydrożnej – poprzez trzykrotne koszenie pasa przydrożnego   

/powierzchnia pasa w granicach miasta 71505 m
2
/,  

b) utrzymanie chodników – poprzez co najmniej jednokrotne sprzątanie ich 

nawierzchni  /powierzchnia chodników w granicach miasta   15978 m
2
/,  

c) usuwanie krzewów przy chodnikach i rowach przydrożnych wg. zaistniałych 

potrzeb, bez usuwania drzew /  powierzchnia zakrzaczeń w pasie drogowym na 

terenie  Gminy 25650 m
2
/,  

d) konserwacja rowów wg. potrzeb po ustaleniu zakresu prac z Powiatem. 

 

§ 2 

 

Przekazanie zadania następuje na okres od dnia 25  kwietnia 2015 r. do dnia 30  listopada 

2015 r. na warunkach określonych w porozumieniu. 

 

§ 3 

 

Na pokrycie kosztów prac opisanych w § 1, Powiat Wołomiński przekaże Gminie Radzymin 

środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  47 930 zł. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr …….. 

z dnia ……. 

 

     Drogi będące w zarządzie Powiatu Wołomińskiego wymagają dla zachowania 

odpowiedniego stanu i estetyki systematycznego prowadzenia prac związanych z ich 

bieżącym utrzymaniem. W ramach realizowanych prac wykonywane są również czynności 

związane z konserwacją  zieleni przydrożnej, uprzątaniem chodników, rowów itd. Prace te 

wpływają nie tylko na bezpieczeństwo użytkowników dróg ale również poprawiają  wygląd i 

estetykę otoczenia.  

Jest to szczególnie ważne w terenie zurbanizowanym, gdzie ruch pieszych jest wzmożony.  

    W celu realizacji spoczywających na zarządcy dróg obowiązków, mając na uwadze 

ograniczone możliwości logistyczne wykonania niezbędnych prac, Powiat w ramach 

dwustronnego porozumienia udzieli Gminie Radzymin dotacji celowej w kwocie 47 930 zł. 

Gmina środki te przeznaczy na wykonie prac związanych z konserwacją zieleni, sprzątaniem 

chodników w terenie zurbanizowanym. Ponadto dokona drobnych napraw rowów 

przydrożnych. 

 Gmina będzie zobowiązana przedłożyć Powiatowi rozliczenie rzeczowe i finansowe z 

wykonanych zadań do dnia 15 grudnia 2015 roku.  

 

 

 

  

 


