
UCHWAŁA NR XVIII/113/2020 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Łysomice zadania zarządzania publiczną drogą powiatową 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.1)), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę powierzenia Gminie Łysomice prowadzenia zadania publicznego polegającego na 
zarządzaniu drogą powiatową na czas realizacji projektu pn.: „Budowa drogi rowerowej Ostaszewo-
Wytrębowice-Kowróz” na dł. 3,16 km od km 5+300 do km 8+467”. Termin wykonania zadania  od 1 września 
2020 do 1 września  2021 r. 

§ 2. Powierzenie zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem 
Powiatu Toruńskiego a Wójtem Gminy Łysomice, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 
finansowe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1087. 
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UZASADNIENIE

W związku z art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985

r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) powierza się Gminie Łysomice

zadanie publiczne polegające na zarządzaniu drogą powiatową na czas realizacji projektu pn.:

„Budowa drogi rowerowej Ostaszewo-Wytrębowice-Kowróz” na dł. 3,16 km od km 5+300 do km

8+467”, koszt inwestycji wynosi 1.287.627,37 zł brutto oraz 300.000 zł odszkodowania za grunty,

zajęte pod inwestycje. Wypłata odszkodowań za grunty dotyczy całej drogi o kilometrażu

wskazanym wyżej. Sama inwestycja budowlana realizowana będzie w pierwszym etapie na odcinku

1,200km.

Podczas wspólnych konsultacji Samorząd Gminy Łysomice wyraził wolę realizacji zadania oraz

pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Podstawą do pozyskania środków zewnętrznych jest

formalne zarządzanie drogą. Na tej podstawie samorząd Gminy wystąpił do Zarządu Powiatu

Toruńskiego z wnioskiem o powierzenie zadania. Powiat Toruński oraz Gmina Łysomice wyraziły

wole współpracy i wspólnego finansowania wkładu własnego po 50%, w projekcie

współfinansowanym środkami Unii Europejskiej.
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