UCHWAŁA NR XX/122/2016
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie powierzenia Gminie Chełmża zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
Na podstawie art.5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2013 poz.260 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę powierzenia Gminie Chełmża zadania publicznego zarządzania publiczną drogą
powiatową nr 2014C Nawra - Głuchowo.
§ 2. Przejęcie zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem
Powiatu Toruńskiego a Wójtem Gminy Chełmża, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz.
1830, poz. 1890 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i poz. 903.
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Uzasadnienie
Art. 19. ust. 1 Ustawy o drogach publicznych precyzuje kto jest zarządcą drogi:
„1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą
sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi.
Art. 19 ust. 2 tejże ustawy wskazuje, że w przypadku dróg powiatowych zarząd drogą sprawuje Zarząd
Powiatu.
Natomiast zgodnie z art. 19, ust 4 tejże ustawy zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane
między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
Porozumienia między jednostkami samorządowymi zostały uregulowane w ustawie o samorządzie
powiatowym w art. 5 ust. 2 jako porozumienia administracyjne: „Powiat może zawierać porozumienia w
sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także
z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu”.
W art. 12 ust. 8a ustawy o samorządzie powiatowym wskazuje się Radę Powiatu jako organ właściwy do
podejmowania uchwał w tej sprawie: „8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu
administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5”.
Uchwała dotyczy drogi powiatowej nr 2014C Nawra - Głuchowo.
Celem przekazania zarządu nad wskazaną drogą jest umożliwienie Wójtowi Gminy Chełmża wystąpienia do
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie budowy lub modernizacji drogi
dojazdowej do gruntów rolnych ze środków FOGR-u.
W porozumieniu zostaną zawarte szczegółowe uregulowania finansowe, dotyczące budowy i utrzymania
drogi.
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