
 

 

Uchwała Nr VI/23/2015 

Rady Gminy Rozprza 

z dnia 31 marca 2015 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu  

           przez Gminę Rozprza na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg 

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 1072.), art. 216 ust. 2 pkt 5             

i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 

poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 .)  

Rada Gminy Rozprza u c h w a l a , co następuje: 

 

§ 1. Udziela się Powiatowi Piotrkowskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadań w zakresie 

bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Rozprza, dla których zarządcą jest Powiat 

Piotrkowski w poniżej wymienionym zakresie: 

1) zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 

2) pomoc w ustawieniu jesienią 2015 r. oraz zebraniu na koniec zimy 2016 r. zasłon 

przeciwśnieżnych oraz ich poprawienie w miarę potrzeb podczas sezonu zimowego, 

3) wycinanie w 2015 r. odrostów drzew i krzewów oraz wykaszania traw na poboczach  

w ciągach dróg wg bieżących ustaleń w zależności od zaistniałych potrzeb, 

4) utrzymanie w 2015 r. czystości pasa drogowego wg bieżących ustaleń w zależności  

od zaistniałych potrzeb, 

5) odmulenie rowów przydrożnych w 2015 r. wg bieżących ustaleń w zależności  

od zaistniałych potrzeb. 

 

§ 2. Wartość udzielanej pomocy rzeczowej nie przekroczy równowartości kwoty 40.000,00 zł 

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej 

zostaną zawarte w umowie pomiędzy Gminą Rozprza, a Powiatem Piotrkowskim. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

 

         Tomasz Gemel 

 

 

 



Rozprza, dnia 31 marca 2015 r. 

 

 

 

       Zarząd Dróg Powiatowych 

       w Piotrkowie Trybunalskim 

       ul. Aleje 3 Maja 33 

 

 

 

 Wykaz dróg publicznych o nawierzchni bitumicznej przeznaczonych do naprawy 

 cząstkowej w 2015 r. na terenie Gminy Rozprza 

 

 

 

1. Droga przez wieś Longinówka          długość ok. 2.000 mb. 

2. Droga przez wieś Janówka i Milejów         długość ok. 1.300 mb. 

3. Droga przez wieś Cekanów     długość ok. 2.000 mb. 

4. Droga przez wieś Ignaców          długość ok. 1.500 mb. 

5. Droga przez wieś Romanówka          długość ok. 1.300 mb. 

6. Droga w Rozprzy:   ul Leśna          długość ok.    500 mb. 

   ul. Sportowa     długość ok.    800 mb. 

   ul. Rynek Piastowski    długość ok.    600 mb. 

   ul. Polna     długość ok.    900 mb. 

   ul Kolejowa     długość ok.    500 mb. 

7. Droga Łochyńsko – Zmożna Wola – Łazy Duże    długość ok. 4.000 mb. 

8. Droga Łochyńsko – Rajsko Duże - Bryszki    długość ok. 2.000 mb. 

9. Droga Bryszki – Rajsko Małe     długość ok. 3.000 mb. 

10. Droga przez wieś Bazar      długość ok.    800 mb. 

11. Droga Bazar – Nowa Wieś     długość ok. 1.800 mb. 

12. Droga przez wieś Białocin – Nowa Wieś – Stara Wieś  długość ok. 2.400 mb. 

13. Droga Białocin – Budy i przez wieś Budy    długość ok. 1.500 mb. 

14. Drogi w Niechcicach: ul. Sportowa     długość ok.    700 mb. 

         ul. Krótka     długość ok.    300 mb. 

         Ul. Poprzeczna     długość ok..   400 mb. 

         Ul. Sadowa     długość ok.    600 mb. 

         Ul. Szkolna     długość ok.    600 mb. 

         Ul. Różana     długość ok.    400 mb. 

15. Droga Niechcice – Wola Niechcicka Stara   długość ok. 1.500 mb. 

16. Droga Budy Porajskie – droga krajowa Nr 91   długość ok. 1.500 mb. 

17. Droga w Mierzynie      długość ok. 1.000 mb 

 

      ______________________________________ 

 

        Ogółem dł.     ok. 33.900 mb 

 

      


