UCHWAŁA NR XXV/267/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie przejęcia przez Miasto Inowrocław zadania zarządzania publiczną drogą
wojewódzką
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z 9 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920 i 1948), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wyraża się wolę przejęcia przez Miasto Inowrocław do wykonywania zadania
publicznego zarządzania publiczną drogą wojewódzką ul. Magazynową położoną na terenie
Miasta Inowrocław na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej
oraz innych zadań publicznych wynikających z ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych w stosunku do ww. drogi.
§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia
zawartego między Miastem Inowrocław a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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Uzasadnienie
Przejęcie w zarządzanie odcinka drogi wojewódzkiej ul. Magazynowej na odcinku
od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej związane jest z realizacją zadania
polegającego na przebudowie tej drogi, w celu osiągnięcia parametrów drogi wojewódzkiej
przy wykorzystaniu dofinansowania w ramach środków unijnych, przeznaczonych na budowę
dróg wojewódzkich w miastach prezydenckich na terenie Wojewodztwa KujawskoPomorskiego oraz obowiązkami Miasta wynikającymi z porozumienia o współpracy i
współdziałaniu przy realizacji ww. projektu .
W myśl art. 8 ust. 2a ustawy z 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gmina może
wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości
województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 cyt. ustawy do wyłącznej kompetencji rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a.
Zarządzanie drogami publicznymi może być - w myśl art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych - przekazywane między zarządcami w trybie
porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
Przejęcie w zarządzanie ww. odcinka drogi wojewódzkiej ma na celu uregulowanie
kwestii formalno-prawnej wynikającej z obowiązujących przepisów. Uchwała dotyczy
wyrażenia przez Radę Miejską Inowrocławia woli przejęcia zadania województwa z przyczyn
i w zakresie powyżej wskazanym. Szczegóły realizacji zadania określi porozumienie zawarte
przez organy wykonawcze obu jednostek samorządu terytorialnego.
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały
jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia przez Miasto
Inowrocław zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką w głosowaniu jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 16 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem
uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.
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