
 

 

POROZUMIENIE NR WO.031.2.1.2017 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz 

utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa 

 Powiat Cieszyński  który reprezentuje: 

 Janusz Król - Starosta Cieszyński  

 Maria Cieślar - Wicestarosta  

jako strona Powierzająca: 

oraz 

 Gmina Skoczów, którą reprezentuje: 

 Mirosław Sitko - Burmistrz Miasta Skoczowa  

jako strona Przyjmująca 

Na podstawie: 

Uchwały nr XXV163/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Skoczów prac związanych z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni przy 

drogach powiatowych na terenie miasta Skoczowa. 

Uchwały nr XXXIX/502/2014 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia od 

Powiatu Cieszyńskiego zadań z zakresu utrzymania czystości chodników oraz zieleni przy drogach 

powiatowych na terenie miasta Skoczowa. 

zawierają następujące porozumienie: 

§ 1. Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Skoczów przyjmuje wykonanie zadań związanych 

z utrzymaniem czystości na chodnikach oraz utrzymaniem zieleni, przy drogach powiatowych na terenie miasta 

Skoczowa w latach 2017 - 2018. 

§ 2. 1. Wykaz chodników, ciągów pieszych i schodów w ciągach dróg powiatowych przedstawia załącznik 

nr 1. 

2. Wykaz poboczy do koszenia w ciągach dróg powiatowych przedstawia załącznik nr 2. 

3. Wykaz zieleni ozdobnej w pasach dróg powiatowych, utrzymywanej przez Gminę Skoczów przedstawia 

załącznik nr 3. 

§ 3. 1. Dotacja na prowadzenie zadań wynikających z porozumienia wynosi 42.000 zł, tj. 21.000 zł rocznie. 

2. Dotacja celowa na realizację zadań objętych porozumieniem zostanie przekazana do budżetu Gminy 

Skoczów, do 1-go kwietnia 2017 roku oraz do 1-go kwietnia 2018 roku. 

3. Rozliczenie otrzymanej dotacji dokonuje strona przyjmująca i przekazuje do Powiatowego Zarządu Dróg 

Publicznych w Cieszynie w terminie do 31 grudnia 2017 roku za rok 2017 oraz w terminie do 31 grudnia 

2018 roku za rok 2018. 
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4. W przypadku niewykorzystania przyznanej dotacji, zwrotu należy dokonać na rachunek Powiatu  

nr 91 1030 1087 0000 0000 8309 6012 w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 

§ 4. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony do 31 grudnia 2018 r. 

§ 5. Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 6. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim. 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 

  

  

Starosta Cieszyński 

 

 

Janusz Król 

 

Wicestarosta 

 

 

Maria Cieślar 

Burmistrz Miasta Skoczowa 

 

 

Mirosław Sitko 
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Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr WO.031.2.1.2017 

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

 Wykaz chodników, ciągów pieszych i schodów  

 w ciągach dróg powiatowych w granicach miasta Skoczowa  

Ulica Opis 

 

Powierzchnia 
w m 2  

 
 ul. 

Mickiewicza 
od skrzyżowania z ul. Objazdową do skrzyżowania z ul.Górny Bór – chodniki strona lewa 

i prawa 
4.520 

 ul. 

Objazdowa 
od dworca autobusowego do ul. Schodowej – chodnik miejscowo prawa i lewa strona + 

ronda 
2.575 

 ul. Bielska 
od skrzyżowania z ul. Objazdową do granicy miasta z sołectwem Pogórze - chodnik 

miejscowo lewa i prawa strona + rondo 
3.200 

 ul. Górny 

Bór 
od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do granicy miasta z sołectwem Międzyświeć – chodnik 

miejscowo prawa i lewa strona, ścieżka rowerowa 
4.140 

 ul. 

Cieszyńska 
od skrzyżowania z ulicą Objazdową do granicy miasta z sołectwem Wilamowice  – 

chodnik miejscowo prawa i lewa strona, 
1.070 

 ul. Kiczycka 
od skrzyżowania z ul. Bielską do granicy miasta z sołectwem Kiczyce – chodnik 

miejscowo prawa i lewa strona 
2.465 

 ul. Górecka 
od Ronda do ZSZ w Skoczowie – chodnik miejscowo lewa 

i prawa strona (chodnik i ścieżka rowerowa) 
2.990 

 ul. 

Stalmacha 
od placu Stary Targ do granicy miasta z gminą Dębowiec - chodnik  miejscowo prawa 

i lewa strona 
2.420 

 ul.Wiślicka schody + chodnik lewa strona od skrzyżowania z ul.Stalmacha do wjazdu na cmentarz 280 

 suma 23.660 
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Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr WO.031.2.1.2017 

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

 Wykaz poboczy do koszenia  

 w ciągach dróg powiatowych w granicach miasta Skoczowa  

Ulica 

 

Sposób koszenia 

 

 

Krotność koszenia 
w ciągu roku 

 Ręczny 

(m 
2
) 

Mechaniczny 

(m 
2
) 

 
 ul. Bielska  

 
4.602,5 - 2 

 

 ul. Kiczycka  

 
3.125 - 2 

 

 ul. Górecka  

 
1.880 3.248 2 

 

 ul. Cieszyńska  

 
1.255 480 2 

 
 ul. Stalmacha  

 
3.095 - 2 

 
 ul. Wiślicka  

 
1.770 - 2 

 

 ul. Górny Bór  

 
3.320 - 2 

 

 ul. Dolny Bór  

 
- 7.216 2 

 

 ul. Objazdowa  

 
1.580 - 2 

 

 Łącznie :  

 
 20.627,5  10.944 
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Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr WO.031.2.1.2017 

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

 Wykaz zieleni ozdobnej w pasach dróg powiatowych,  utrzymywanej przez  

 Gminę Skoczów.  

 

1 
 ul.Bielska /ul.Górecka  zieleń uliczna Bielska   

  wykaz zieleni  rodzaj wykonywanych prac  obmiar [m
2
] 

 Krotność  

 (w ciągu 

roku) 

 trawniki koszenie 435 6 

 skarpy-tereny nierówne koszenie 2167,5 1 

 trawniki/skarpy wiosenne grabienie 2602,5 1 

 żywopłoty formowanie 165 3 

 tuje po obwodzie ronda formowanie 60 1 

 trawniki/skarpy grabienie liści 2602,5 1 

 

2 
 ul.Bielska/ul.Objazdowa  zieleń uliczna Objazdowa   

  wykaz zieleni  rodzaj wykonywanych prac 
 obmiar 

[m
2
/szt.] 

 krotność  

 (w ciągu 

roku) 

 trawniki koszenie 1580 6 

 trawniki/skarpy wiosenne grabienie 1580 1 

 żywopłoty formowanie 400 3 

 skupiny (2 ronda) odchwaszczanie,uzupełnianie kory 380 1 

 trawniki grabienie liści 1580 1 

 kwiaty (rondo Stalmacha) obsada I 900 [szt.] 1 

 kwiaty (rondo Stalmacha) obsada II 900 [szt.] 1 

 kwiaty (rondo Stalmacha) podlewanie 45 20 

 

3 
 ul.Mickiewicza  zieleń uliczna Mickiewicza   

  wykaz zieleni  rodzaj wykonywanych prac  obmiar [szt.] 

 Krotność  

 (w ciągu 

roku) 

 klony kuliste "Globosun" formowanie 68 1 

 

4 
 ul.Górny Bór  zieleń uliczna Górny Bór   

  wykaz zieleni  rodzaj wykonywanych prac 
 obmiar 

[m
2
/szt.] 

 krotność  

 (w ciągu 

roku) 

 trawniki koszenie 1422 6 

 trawniki wiosenne grabienie 1422 1 

 żywopłoty formowanie 50 3 

 skwer (skupina sosen) formowanie 12 [szt.] 1 

 trawniki grabienie liści 1422 1 

 
klony kuliste 

"Globosun"(pob."P.Mężyk) 
formowanie 10 1 
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5 
 ul.Stalmacha/ul.Wiślicka  zieleń uliczna Stalmacha   

  wykaz zieleni  rodzaj wykonywanych prac  obmiar [m
2
] 

 krotność  

 (w ciągu 

roku) 

 trawniki koszenie 185 6 

 trawniki wiosenne grabienie 185 1 

 żywopłoty formowanie 20 3 

 trawniki grabienie liści 185 1 

 skupiny odchwaszczanie,uzupełnianie kory 10 1 
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