UCHWAŁA NR XXXX/261/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłodzkiego zadania letniego utrzymania dróg powiatowych 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 Gminie Lądek-Zdrój na okres od 1.06.2017 r. do 30.09.2017 r. i od
01.06.2018 r. do 30.09.2018 zadanie własne powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych
w granicach administracyjnych miasta Lądek-Zdrój w łącznej ilości 13642,50 m2 poboczy i pasów zieleni.
2. Wykaz dróg powiatowych objętych przekazaniem określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłodzkiego do podpisania porozumienia w sprawie powierzenia zadania,
o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Ladka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Ladka-Zdroju nr XXXX/261/2017
z dnia 22 maja 2017 r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH PRZEJĘTYCH DO UTRZYMANIA LETNIEGO PRZEZ GMINĘ LĄDEK
ZDRÓJ NA TERENIE MIASTA

L.p.

1.

Nazwa ulicy

Zakres prac

koszenie skarpy ul. Zamenhofa od budynku nr 1 (ul. Graniczna) do skarpy
Lądek Zdrój, ul. Zamenhofa - ul Graniczna
Zamenhofa - Graniczna i dalej do skrzyżowania ul. Zamenhofa, Graniczna i
skarpa
775,0 m*12,00 m
Wolności.- zamiatanie skoszonej trawy z jezdni

Powierzchnia
koszenia [m2]
9 300,00

2.

Lądek Zdrój, ul. Graniczna - pobocze
prawa strona + pas zieleni pomiędzy
chodnikiem a jezdnią 775,00 m * 1,9 m

koszenie pobocza przy chodniku z prawej strony oraz pasa zieleni pomiędzy
jezdnią a chodnikiem, zamiatanie skoszonej trawy z chodnika przy
krawężnikach od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Wolności.

1 472,50

3.

Lądek Zdrój, ul. Zamenhofa pobocze lewa
strona
300,0 m * 0,5 m

koszenie pobocza szer. 0,5 m przy chodniku z lewej strony, zamiatanie
skoszonej trawy z chodnika przy krawężnikach od zjazdu do budynku
Pensjonatu "Melafir" do skrzyżowania z ul. Graniczną i ul. Wolności.

150,00

4.

pobocza obustronnie drogi do wsi Lutynia
570,00 m * 1,00 m

koszenie poboczy (szer.1,00 m) obustronnie - odcinek od skrzyżowania ul.
Granicznej, Zamenhofa i Wolności w kierunku wsi Lutynia do Ośrodka
'Geowita"- zamiatanie skoszonej trawy z jezdni

570,00

5.

Lądek Zdrój, ul. Kościuszki - rów
koszenie rowu lewostronnego i pobocza prawostronnego ul. Kościuszki od
lewostronny i pobocze prawostronne
skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z drogą wojewódzka 392 w
1300,00 m * 1,5 m = 1950 m2 + 200,00 m *
kierunku Stronia Śl. - zamiatanie skoszonej trawy z jezdni
1,0 m=200,00 m2

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA
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2 150,00

13 642,50
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UZASADNIENIE
Gmina Lądek – Zdrój złożyła Powiatowi Kłodzkiemu propozycję wykonania usług z zakresu letniego
utrzymania wyznaczonych dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lądek – Zdrój, w
której zobowiązuje się do letniego utrzymania na wybranych odcinkach dróg powiatowych skarp i poboczy
oraz rowów przydrożnych. Strony ustalają, że koszenie terenów opisanych w ust. 1 będzie przeprowadzone
dwukrotnie w ramach realizacji porozumienia. Ewentualne kolejne koszenia będą przedmiotem odrębnych
ustaleń pomiędzy stronami.
Wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do letniego utrzymania stanowi załącznik nr 1 do porozumienia.
W zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych przejętych przez gminę Lądek – Zdrój, będzie także
uprzątnięcie z drogi z odpadów powstałych w wyniku koszenia.
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 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), celem poprawy
wizerunku miasta, o podjęcie uchwały Rady Miejskiej Lądka – Zdroju w sprawie przekazania przez Powiat
Kłodzki Gminie Lądek – Zdrój zadania własnego powiatu w zakresie letniego 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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