
UCHWAŁA NR XXV/159/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Chełmża 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 Chełmża prowadzenia zadania publicznego polegającego na 
zarządzaniu drogą powiatową na czas realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie 
niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającą na budowie ścieżki rowerowej 
przy drodze powiatowej 2016C Kończewice – Warszewice o dł. 0,910 km, od km 0+249,92 do 1+155,08 km”, 
szacowany koszt zadania 1 260 101,48 zł. 

§ 2. Powierzenie zadania, o którym 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. 

§ 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 2018 r. poz. 12, poz. 317 i poz. 1693 oraz z 2019 r. 
poz. 698, poz. 730, poz. 1716 i poz. 1815. 
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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 (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.) powierza się Gminie Chełmża zadanie

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

bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi

polegającą na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 2016C Kończewice –

Warszewice o dł. 0,910 km, od km 0+249,92 do 1+155,08 km”.

Podczas wspólnych konsultacji Samorząd Gminy Chełmża 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 Chełmża wyraziły

wole współpracy.
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