UCHWAŁA NR XXX/258/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego finansowania
budowy drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 91
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 11, w związku z art.8 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art.3 ust.6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu lądowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz.2251 z późn. zm.), w związku z art.19 ust.4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pszczółki a Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie finansowania budowy drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 91.
§ 2. Upoważnia się Wójta do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1.
§ 3. Upoważnia się Wójta do nieodpłatnego przekazania wytworzonej infrastruktury podmiotowi, o którym
mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań administracji rządowej może być
realizowane przez gminę w oparciu o porozumienie z tymi organami. Podejmowanie uchwał w sprawach
przyjęcia zadań administracji rządowej należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pozwoli na realizację zadania pn.:
Budowa drogi rowerowej z Kolnika do Pszczółek, w ciągu drogi krajowej nr 91. Będzie ono realizowane w
ramach projektu: "Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami
dojazdowymi", na który otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Mobilność,
Działanie 9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1. Przekazanie wytworzonej infrastruktury Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po zakończeniu realizacji projektu, pozwoli przywrócić nad nią
zarząd, zgodnie z zadaniami jednostek i prawem własności gruntów.
Szczegóły współdziałania w realizacji ww. zadani zostaną określone w porozumieniu pomiędzy
zainteresowanymi jednostkami.

Id: 7E5868BF-7430-4D76-854B-F7B0B65B945D. Podpisany

Strona 1

