UCHWAŁA NR XX/121/16
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłodzkiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Lądek - Zdrój
Na podstawie 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 2013 r. poz. 260) Rada Miejska Lądka - Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Kłodzkiego wykonania zadania publicznego polegającego na
zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Przejęcie zadań, o których mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem
Lądka - Zdroju z Zarządem Powiatu Kłodzkiego regulującego szczegółowo zimowe utrzymanie dróg na terenie
miasta Lądek - Zdrój.
§ 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 nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XX/121/16
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lądek Zdrój
do zimowego utrzymania
1. Drogi powiatowe do utrzymania przez Gminę Lądek Zdrój (IV standard)
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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

4,263
w tym:
- jezdnie 3,638
-chodniki 0,625

Wykaz chodników przy drogach powiatowych do utrzymania przez Gminę Lądek Zdrój:
ul. Kłodzka (30m):
- 30m [L] – przy budynkach nr 4 i 6 (staż miejska)
ul. Ogrodowa (140m):
- 80m [L] – od skrzyżowania z ul. Strażacką do bud. nr 8
- 60m [L] – przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki
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ul. Kościuszki (455m):
- 70m [P] – od bud. nr 18 do bud. nr 20
- 55m [P] – od zjazdu do bud. nr 22 do skrzyż. z ul. Cichą
- 150m [P] – od bud. nr 26 do bud. nr 30 wraz z prawostronnym chodnikiem na moście
- 40m [L] – lewostronny chodnik na moście
- 40m [L] – przy bud. nr 19 i 19a
- 100m [P] – od bud. nr 60 do bud. nr 66.
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
Dotyczy przejęcia zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta i w
związku z tym prawnego uregulowania tj. określenia zasad utrzymania zimowego tych dróg i zwrotu
kosztów na rzecz gminy z tego tytułu. Jest to podyktowane poprawą jakości a przede wszystkim szybszą
reakcją na przystąpienie do akcji zimowej na jezdniach i chodnikach, wielokrotnie, ze względu na wyższą
konieczność, bez stosowania się do standardów, które w przypadku tak zwartej zabudowy. Główne ciągi
komunikacyjne w mieście stanowią drogi powiatowe (ul. Kłodzka – Ogrodowa- Kościuszki oraz
Ostrowicza- Orla – Plac Mariański – Lipowa) a przy nich zlokalizowane drogi gminne stanowią jeden ciąg
komunikacyjny. Natomiast charakter miasta oraz układ komunikacyjny, wprost wymusza aby zimowym
utrzymaniem dróg zajmował się jeden Wykonawca w tym przypadku ZBK. ZBK jako miejscowa firma
może prawidłowiej zareagować i przystąpić wcześniej do akcji zimowej, niż Zarząd Dróg Powiatowych,
którego obwód drogowy jest zlokalizowany w Bystrzycy Kł. Ponadto zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości, w przypadku chodników na drogach powiatowych, za ich stan utrzymania odpowiadają
właściciele nieruchomości w tym ZBK sąsiadujących bezpośrednio z nawierzchnią chodnika.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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