
Uchwała Nr  XXXIII / 151 / 2013 

Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 30  kwietnia 2013 r. 

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Brzezińskiego zadania w zakresie utrzymania czystości 

dróg  powiatowych położonych na terenie Miasta Brzeziny  

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 

162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 

172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 

poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 

2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 

230, Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 

887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 

poz. 897 z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 19 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260) Rada 

Miasta Brzeziny uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Powiatu Brzezińskiego zadania w zakresie 

utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy 

Miasto Brzeziny. 

§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi w drodze porozumienia 

zawartego pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a Powiatem Brzezińskim na okres od dnia 

zawarcia porozumienia do dnia 30 listopada 2013 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący     Rady 

 

                                                                               Zbigniew   Bączyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
do uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Brzezińskiego zarządzania drogami 

powiatowymi położonymi na terenie Miasta Brzeziny w zakresie utrzymania czystości dróg . 

 

 Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach „obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do 

zarządu drogi”. 

Na terenie miasta Brzeziny obowiązek, o którym mowa powyżej powinno realizować kilku 

zarządców dróg, w tym Zarząd Powiatu w Brzezinach. 

W celu dbałości o czystość miasta, Burmistrz Miasta Brzeziny wystąpił do wszystkich 

zarządców dróg tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi i Zarządu Powiatu w Brzezinach z propozycją zawarcia 

porozumienia na omiatanie dróg położonych na terenie miasta Brzeziny, będących w ich 

zarządzie. W odpowiedzi, tylko Zarząd Powiatu w Brzezinach wyraził chęć zawarcia 

właściwego porozumienia w myśl art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym oraz art. 8 ust. 2 a ustawy o samorządzie gminnym.  

Zgodnie z art. 18 ust. 11 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady 

Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie m.in. przyjęcia zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej a także zadań z zakresu właściwości powiatu, województwa, na 

podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.   

Rada Powiatu w Brzezinach na sesji w dniu 27 marca 2013 r. podjęła uchwałę Nr 

XXXV/158/13 w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu Brzezińskiego Gminie 

Miasto Brzeziny w zakresie utrzymania czystości dróg powiatowych na terenie miasta 

Brzeziny. 

W związku z powyższym podjęcie przedłożonej Radzie Miasta przez Burmistrza 

Miasta Brzeziny uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 


