Uchwała Nr XXIX-68/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia zadania z zakresu Powiatu Wołomińskiego
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z póź.zm.) oraz art. 20 pkt 4) i 16) ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 260) Rada Miejska w Wołominie
uchwala, co następuje:
§1
1. Gmina Wołomin przyjmuje zadania z zakresu dróg publicznych należące do właściwości
Powiatu Wołomińskiego, polegające na:
1) utrzymaniu zieleni przydrożnej w pasie następujących dróg powiatowych na terenie Gminy
Wołomin :
a) Nr 4357W – Al. Armii Krajowej – ok. 1 125 m2
b) Nr 4358W – ul. Fieldorfa – ok. 2 010 m2
c) Nr 4359W – ul. Wileńska – ok. 1 560 m2
d) Nr 4360W – ul. Piłsudskiego, ul. Radzymińska – ok. 2 025 m2
e) Nr 4361W – ul. Sasina, ul. Przejazd, ul. Lipińska – ok. 2 355 m2
2) sprzątaniu chodników w pasie następujących dróg powiatowych na terenie Gminy Wołomin:
a) Nr 4357W – Al. Armii Krajowej – ok. 7 890 m2
b) Nr 4358W – ul. Fieldorfa – ok. 2 790 m2
c) Nr 4359W – ul. Wileńska – ok. 4 640 m2
d) Nr 4360W – ul. Piłsudskiego, ul. Radzymińska – ok. 4 920 m2
e) Nr 4361W – ul. Sasina, ul. Przejazd, ul. Lipińska – ok. 5 935 m2
2. Prace związane z utrzymaniem zieleni w pasach ww. dróg obejmują m.in. trzykrotne koszenie z
wygrabieniem pokosu i jego wywozem oraz dwukrotne jesienne wygrabienie trawników, w okresie
od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na powierzchni 9075 m 2.
3. Prace związane z utrzymaniem chodników w pasie ww. dróg obejmują m.in. jednokrotne
sprzątanie, w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na powierzchni 26175 m2.
§2
Upoważnia się Burmistrza Wołomina do podpisania stosownego Porozumienia, na mocy którego
gmina Wołomin otrzyma od Powiatu Wołomińskiego środki finansowe w wysokości koniecznej do
wykonania zadania.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

