UCHWAŁA NR XXXII/202/2016
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłodzkiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Lądek - Zdrój
Na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1440) Rada Miejska Lądka - Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powiat Kłodzki powierza a Gmina Lądek – Zdrój przyjmuje, na okres od 01.12.2016 r. do 31.03.2017 r.,
zadanie własne powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych
miasta Lądek – Zdrój w łącznej ilości 3,638 km i 0,625 km chodników.
2. wykaz dróg powiatowych objętych przekazaniem określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Lądka – Zdroju do podpisania porozumienia w sprawie powierzenia zadania, o
którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka - Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/202/2016
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia listopada 2016 r.

Wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lądek-Zdrój
do zimowego utrzymania
1. Wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do zimowego utrzymania przez Gminę Lądek-Zdrój
L.p.
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Przebieg drogi

Miejscowość

Długość drogi
[km]
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Lądek-Zdrój

0,584

Lądek-Zdrój

0,430

Lądek-Zdrój

0,154

Lądek-Zdrój

0,260

Lądek-Zdrój

0,131

Lądek-Zdrój

0,455

Lądek-Zdrój

0,030

Lądek-Zdrój

0,140

Lądek-Zdrój

0,272

Lądek-Zdrój

0,577

Lądek-Zdrój

1,230

droga powiatowa: ul. Konopnickiej: od drogi wojewódzkiej
390 do drogi gminnej 119824 – ul. Spacerowej
droga powiatowa: ul. Lipowa (część ulicy): od drogi
wojewódzkiej 390 do drogi powiatowej – pl. mariański i
drogi gminnej 119833 – ul. Wolności
droga powiatowa: pl. Mariański: od drogi powiatowej ul.
Orlej do drogi powiatowej ul. Lipowej i drogi gminnej
119823 – ul. Słowackiego
droga powiatowa: ul. Orla: od drogi powiatowej -pl.
Mariański do drogi powiatowej - ul. Ostrowicza
droga powiatowa: ul. Ostrowicza: od drogi powiatowej –
ul. Orlej do drogi powiatowej – ul. Kościuszki
Chodniki przy drodze powiatowej - ul. Kościuszki (wykaz
poniżej)
Chodniki przy drodze powiatowej - ul. Kłodzkiej (wykaz
poniżej)
Chodniki przy drodze powiatowej - ul. Ogrodowej (wykaz
poniżej)
droga powiatowa: ul. Kłodzka – jezdnia: od drogi
wojewódzkiej 392 do drogi powiatowej ul. Ogrodowej
droga powiatowa: ul. Ogrodowa i ul. Powstańców Wlkp. –
jezdnia od drogi powiatowej – ul. Kłodzkiej do drogi
powiatowej – ul. Kościuszki
droga powiatowa: ul. Kościuszki – jezdnia od drogi
powiatowej ul. Ogrodowej do drogi do budynku nr 72
(nadleśnictwa)

RAZEM
w tym:
jezdnie
chodniki

4,263
3,638
0,625

2. Wykaz chodników przy drogach powiatowych do utrzymania przez Gminę Lądek-Zdrój:
1) ul. Kłodzka (30m):
a) 30m [L] – przy budynkach nr 4 i 6 (staż miejska)
2) ul. Ogrodowa (140m):
a) 80m [L] – od skrzyżowania z ul. Strażacką do bud. nr 8
b) 60m [L] – przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki
3) ul. Kościuszki (455m):
a) 70m [P] – od bud. nr 18 do bud. nr 20
b) 55m [P] – od zjazdu do bud. nr 22 do skrzyż. z ul. Cichą
c) 150m [P] – od bud. nr 26 do bud. nr 30 wraz z prawostronnym chodnikiem na moście
d) 40m [L] – lewostronny chodnik na moście
e) 40m [L] – przy bud. nr 19 i 19a
f) 100m [P] – od bud. nr 60 do bud. nr 66.
4) Zimowe utrzymanie pozostałych odcinków chodników przy w/w ulicach na mocy art. 5, ust. 1,
pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do właścicieli posesji
sąsiadujących bezpośrednio z nawierzchnią chodnika.
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UZASADNIENIE
Gmina Lądek – Zdrój złożyła Powiatowi Kłodzkiemu propozycję wykonania usług z zakresu zimowego
utrzymania wyznaczonych dróg powiatowych e granicach administracyjnych miasta Lądek – Zdrój. Ze
względu na odległe położenie miasta Lądek – Zdrój od siedziby Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy
Kłodzkiej, zmienność warunków atmosferycznych oraz późne uzyskiwanie informacji dotyczących
warunków panujących na drogach, usługi zi8mowego utrzymania na drogach powiatowych były
wykonywane z opóźnieniem. Ponadto układ komunikacyjny w zwartej zabudowie krzyżuje drogi
powiatowe z drogami gminnymi i stanowią one w tym momencie jeden ciąg komunikacyjny. W związku z
tym Gmina Lądek - Zdrój posiadająca informacje na bieżąco o stanie nawierzchni dróg powiatowych i
wykonująca usługi zimowego utrzymania dróg na drogach gminnych zaproponowała, że w sezonie
zimowym 2016/2017 będzie wykonywała usługi zimowego utrzymania na drogach powiatowych. Wobec
powyższego proponuje się na podstawie art. 8 ust 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1515) oraz art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1440) podjęcie uchwały rady
Miejskiej Lądka – Zdroju w sprawie przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lądek – Zdrój zadania
własnego powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych
miasta Lądek – Zdrój. Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską Lądka – Zdroju zostanie podpisane
stosowne porozumienie pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą Lądek – Zdrój określające warunki
dotyczące utrzymania dróg powiatowych przez Gminę.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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