
 

 

POROZUMIENIE NR 2/2021 

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Chełmża zadania dotyczącego 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 (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.), Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXV/159/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Chełmża zadania dotyczącego zarządzania publiczną drogą powiatową 

Powiat Toruński, z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń, reprezentowany przez Zarząd 

Powiatu w osobach: 

1. Marka Olszewskiego – Starostę Toruńskiego 

2. Michała Ramlau – Wicestarostę Toruńskiego 

oraz 

Gmina Chełmża, z siedzibą w Chełmży, ul. Wodna 2, 87 – 140 Chełmża, reprezentowana przez: 

1. Jacka Czarneckiego  – Wójta Gminy Chełmża  

zawierają porozumienie o następującej treści: 

§ 1. Zarząd Powiatu Toruńskiego działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje,                     

a Wójt Gminy Chełmża działając jako zarządca dróg gminnych, przyjmuje do prowadzenia zadanie, polegające 

na zarządzaniu drogą powiatową nr 2016C Kończewice – Warszewice o dł. 0,910 km, od km 0+249,92 do 

1+155,08 km”. 

§ 2. 1. W ramach niniejszego porozumienia Gmina Chełmża realizować będzie na odcinku drogi 

powiatowej, o którym mowa w §1, zadania zarządcy drogi określone w art. 20 ppkt 3, 7, 10a, 11, 12, 16 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

2. Powiat zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania ocen realizowania przez 

Gminę zadania objętego przedmiotem porozumienia. 

§ 3. 1. Porozumienie zostaje zawarte 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”. 

2. Zasady finansowania zadania i wysokość dotacji przekazanej przez Powiat Toruński, zostaną 

uregulowane odrębną umową. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze 

skutkiem rozwiązującym na  koniec miesiąca kalendarzowego. 
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4. W razie rażącego naruszenia przez Gminę postanowień porozumienia, a w szczególności nienależytego 

wykonywania wynikających z niego obowiązków, Powiat może rozwiązać porozumienie bez zachowania 

okresu wypowiedzenia. 

§ 4. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5. Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. 

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
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