
UCHWAŁA NR ………/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………20..….. r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami 

powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników  

 

 Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 19 ust. 4 oraz art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) Rada Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powiat Wołomiński powierza Gminie Tłuszcz prowadzenie zadania publicznego  

zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz 

chodników w granicach administracyjnych gminy Tłuszcz.     

2. Zakres prac obejmuje: 

1) utrzymanie zieleni przydrożnej – poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego; 

2) utrzymanie chodników – poprzez trzykrotne sprzątanie ich nawierzchni.  

3. Wykaz dróg powiatowych wraz z opisem chodników i zieleni przydrożnej położonych 

wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Tłuszcz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

4. Przekazanie zadania następuje na okres od dnia podjęcia uchwały do dnia 30 listopada 

2019 r. na warunkach określonych w porozumieniu.  

 

§ 2 

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

środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 50 627,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 00/100).  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr ………………………...… 

Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia ………………….… 

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z OPISEM CHODNIKÓW I ZIELENI 

PRZYDROŻNEJ POŁOŻONYCH WZDŁUŻ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE 

GMINY TŁUSZCZ 

 

 

Nazwa drogi Nr drogi 

Powierzchnia 

zieleni przydrożnej 

(m2) 

Powierzchnia 

chodników (m2) 

ul. Warszawska 
4325W 

3 294,70 6 305,12 

ul. Przemysłowa 302,22 2 411,33 

ul. Racławicka 

4329W 297,05 10 689,94 ul. Wiejska 

ul. Polna 

Kozły - Karolew 4320W 1 515,40 - 

Tłuszcz - Postoliska 

- Fiukały 
4325W 3 068,47 4 919,13 

Mokra Wieś - Obręb 4326W 1 391,10 - 

Postoliska - 

Chrzęsne 
4328W 3 521,96 3 645,14 

Tłuszcz - Białki 4329W 8 803,47 8 142,75 

Miąse - Kury 4330W 13 473,88 - 

Dzięcioły - Łysobyki 

- Jaźwie 
4331W 13 567,38 300,00 

Miąse - Franciszków 

- Międzyleś 
4332W 5 376,74 855,48 

Szczepanek - 

Międzyleś 
4333W 5 139,76 - 

RAZEM 59 752,13 37 268,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Drogi będące w zarządzie Powiatu Wołomińskiego wymagają, dla zachowania 

czystości i estetyki, systematycznego prowadzenia prac związanych z ich bieżącym 

utrzymaniem. W ramach realizowanych prac wykonywane są między innymi czynności 

związane z konserwacją zieleni przydrożnej i uprzątaniem chodników. 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 Tłuszcz dotacji celowej w kwocie 50 627,00 zł. 

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

chodników na jej terenie. W okresie trwania porozumienia zieleń przydrożna będzie koszona 

dwukrotnie, chodniki będą sprzątane co najmniej trzykrotnie. Gmina będzie zobowiązana 

przedłożyć Powiatowi rozliczenie rzeczowe i finansowe z wykonywanych zadań do dnia  

30 grudnia 2019 r.  

 Wykaz dróg powiatowych wraz z opisem chodników i zieleni przydrożnej położonych 

wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Tłuszcz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  

  

 

 

 

 


