
UCHWAŁA NR XXII/138/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu 
Grodziskiego

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 

Wyraża się zgodę na przyjęcie do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu 
Grodziskiego, w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg w obszarze zabudowanym, polegającego na:

1) utrzymaniu kanalizacji deszczowej,

2) utrzymaniu czystości i porządku w pasie dróg powiatowych w zakresie wynikającym z art. 5 ust. 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. 
zm).

3) prowadzeniu okresowych kontroli stanu dróg powiatowych na terenie zabudowanym Gminy Wielichowo.

§ 2. 

Zasady wykonania zadania określi porozumienie.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/138/2017
Rady Miejskiej Wielichowa 
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu
Grodziskiego 

Ponieważ część dróg powiatowych znajduje się w obrębie granic Gminy Wielichowo, przyjęcie zadania
z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych, pozwoli
na szybsze zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, a także zwiększy bezpieczeństwo i estetykę pasa
drogowego. 

Do zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych należeć będą: 

a/ utrzymanie kanalizacji deszczowej, 

b/ utrzymanie czystości i porządku w pasie dróg powiatowych w zakresie wynikającym z art. 5 ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz 250 z późn. zm.), 

c/ prowadzeniu okresowych kontroli stanu dróg powiatowych na terenie zabudowanym Gminy Wielichowo. 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia do realizacji zadań
z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego. 

W związku z powyższym przyjęcie zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu w 2017 r. dróg powiatowych
znajdujących się na terenie Gminy Wielichowo, może nastąpić po podjęciu przez Radę Miejską niniejszej uchwały
oraz spisania porozumienia z Powiatem Grodziskim. 
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