
Uchwała Nr LI/985/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 października 2014 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania w zakresie bieżącego 

utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich 

położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan, 

Gminie Miejskiej Kościan 

 

Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na powierzenie Gminie 

Miejskiej Kościan zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i 

pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich położonych w granicach 

administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan. 

 

§ 2. 

 

Powierzenie zadań, o których mowa w § 1 nastąpi na podstawie porozumienia 

zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Burmistrzem 

Miasta Kościana. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr LI/985/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 27 października 2014 r. 

 

1.Na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), samorząd województwa może 

zawierać z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa 

porozumienia w sprawie powierzenia zadań publicznych, 

 

2.Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.), zarządzanie drogami publicznymi może być 

przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w 

szczególności wzajemne rozliczenia finansowe, 

 

3.Burmistrz Miasta Kościana złożył propozycję zawarcia porozumienia w sprawie 

powierzenia Gminie Miejskiej Kościan zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania 

czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich położonych w 

granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kościan, 

 

4.Przejęcie zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi na  terenie 

Gminy Miejskiej Kościan w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji 

zieleni przydrożnej przyczyni się do lepszej koordynacji działań oraz poprawy 

efektywności w przedmiotowym zakresie ich utrzymania, 

 

5.Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 

 

6. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


