UCHWAŁA NR XVIII/303/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej
Na podstawie art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Powierza się Wójtowi Gminy Chełmża prowadzenie zadania publicznegozarządzania drogą wojewódzką nr 551 w zakresie realizacji projektu polegającego na
rozbudowie DW nr 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno, poprzez budowę drogi rowerowej
na odcinku Zelgno – Pluskowęsy, na czas przygotowania i realizacji inwestycji wraz
z okresem trwałości projektu.
2. Szczegółowe warunki powierzenia zadania, określonego w ust. 1 zostaną określone
w porozumieniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przekazanie Wójtowi Gminy Chełmża prowadzenie zadania publicznego zarządzania
drogą wojewódzką 551 w zakresie realizacji projektu polegającego na rozbudowie DW nr 551
Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno –
Pluskowęsy na czas przygotowania i realizacji inwestycji wraz z okresem trwałości projektu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Art. 18 pkt 12 do wyłącznej właściwości Sejmiku Województwa należy
podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym
jednostkom samorządu terytorialnego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przekazanie prowadzenia zadania przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej
Wójtowi Gminy Chełmża ma na celu uregulowanie kwestii formalno-prawnej wynikającej
z obowiązujących przepisów.
Przedmiotowa inwestycja stanowi zadanie własne Województwa realizowane
na terenie powiatu toruńskiego w Gminie Chełmża przez Wójta Gminy Chełmża.
Budowa ścieżki rowerowej poprawi jakość infrastruktury drogowej przy drodze
wojewódzkiej Nr 551 relacji Zelgno – Pluskowęsy, a także zwiększy bezpieczeństwo
na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej i ochroni uczestników ruchu drogowego.
Porozumienie umożliwi budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 551
relacji Zelgno – Pluskowęsy
5. Ocena skutków regulacji:
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
użytkowników drogi wojewódzkiej Nr 551 relacji Zelgno – Pluskowęsy.
Uchwała ma charakter formalny i nie rodzi skutków finansowych.
W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedmiotowej uchwały
jest celowe i uzasadnione.

