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z dnia  31 sierpnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU- ZDROJU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, 
zlokalizowanych  przy  granicy  z  Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg 

Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim 

 
 
Na podstawie 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., 
poz. 1526), w związku z art. 19 ust. 4 i art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2022r., poz. 1693), uchwala się co następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się powierzyć Powiatowi Kazimierskiemu zimowe utrzymanie drogi Powiatu Buskiego 
zlokalizowanej przy granicy z Powiatem Kazimierskim na lata 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025. 

2. Postanawia się przyjąć do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy 
granicy z Powiatem Buskim na lata 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025. 

3. Szczegółowe zasady zimowego utrzymania dróg określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Buskim 
i Powiatem Kazimierskim. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr .................... 

Rady Powiatu w Busku- Zdroju 

z dnia .................... 2022 r. 

Uchwała jest niezbędna w celu powierzenia  Powiatowi  Kazimierskiemu zimowego  utrzymania dróg Powiatu 
Buskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim,  przyjęcia do  zimowego   utrzymania  
dróg  Powiatu  Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim, na lata  2022/2023, 
2023/2024 i 2024/2025  oraz podpisania porozumienia na zamianę prowadzenia zadań przy zimowym 
utrzymaniu na odcinkach dróg zlokalizowanych przy granicy obszaru działania stron Porozumienia. 

Wymienione poniżej ciągi dróg powiatowych: 

- Nr 1040T (0073T) Mozgawa- Koniecmosty- Stary Korczyn 

- Nr 1092T (0138T) Koniecmosty- Bejsce- Dobiesławice 

przebiegają częściowo na obszarze Powiatu Buskiego i Powiatu Kazimierskiego. 

Aby zachować ciągłość piaskowania na drodze powiatowej Nr 1040T (0073T), która na odcinku  od km 
20+130 do km 21+420 dł. 1,290 km. przebiega przez gminę Opatowiec ( Powiat Kazimierski),  zasadnym jest 
przyjęcie do wykonania przez Powiat Buski zadania polegającego na zimowym utrzymaniu odcinków w/w 
dróg zlokalizowanych na terenie Powiatu Kazimierskiego. W zamian Powiat Buski powierza Powiatowi 
Kazimierskiemu, zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej Nr 1092T (0135T)  Kocina- Ksany- 
Opatowiec zlokalizowanej przy granicy powiatów na terenie Powiatu Buskiego. 

Zamiana zadań przy zimowym utrzymaniu dróg zlokalizowanych przy granicy obu powiatów pozwoli na 
efektywniejsze wykorzystanie sprzętu, szybsze wykonanie określonych zadań oraz obniżenie kosztów 
zimowego utrzymania dróg na przedmiotowym obszarze. 
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