UCHWAŁA NR XLII/723/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą
wojewódzką Nr 255
Na podstawie art. 8 ust. 2a i 4, art. 14 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 pkt 12 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z 2018 r.
poz. 130) i art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 2222 i z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) i art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1523), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/614/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą
wojewódzką Nr 255, załącznik będący projektem porozumienia otrzymuje brzmienie, jak
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana załącznika w uchwale Nr XXXVI/614/17 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powierzenia
Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 w związku, ze zmianą terminu
zakończenia realizacji zadania własnego Gminy Pakość.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 8 ust. 2a i 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130) Województwo może
zawierać z innymi województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego
z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań
publicznych.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy samorząd województwa wykonuje zadania
o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie transportu
zbiorowego i dróg publicznych. Natomiast, w myśl art. 18 pkt 12 do wyłącznej właściwości
Sejmiku Województwa należy podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań
samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) 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 i zarządzanie drogami publicznymi może być przekazane między zarządcami
w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
Na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) przedmiotowe Porozumienie podlega ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Dnia 5 października 2017 r. Gmina Pakość podpisała wraz z Województwem
Kujawsko-Pomorskim Porozumienie NR IF-III-T.041.137.2017 w sprawie powierzenia
Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 relacji Pakość – Strzelno na
odcinku od km 0+000 do km 1+313, dł. 1,313 km, w celu realizacji projektu polegającego
na budowie, przebudowie, remoncie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci
wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 255 relacji Pakość – Strzelno od km
0+000 do km 1+313, dł. 1,313 km na czas wykonania zadania własnego Gminy Pakość.
W dniu 23 lutego 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu prośba Burmistrza Gminy Pakość
(znak pisma: KIO.7013.1.4.2018 z dnia 19.02.2018 r.) oraz uzupełnienie w dniu 16 marca
2018 r. (znak pisma: KIO.7013.1.8.2018 z dnia 16.03.2018 r.) o wyrażenie zgody na
wydłużenie terminu wykonania przedmiotowego zadania z dnia 28 lutego 2018 r. do dnia
30 kwietnia 2018 r. Wnioskowaną zmianę Burmistrz Pakości uzasadnia między innymi
prowadzeniem robót na czynnej sieci kanalizacyjnej, czasowym wstrzymaniem prac
związanym z koniecznością udrażniania sieci na odcinku ul. Jankowskiej, niedokładnym
zinwentaryzowaniem istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz występującymi kolizjami
z istniejącym uzbrojeniem, które należy przebudowywać po wcześniejszym uzyskaniu zgody
Właściciela oraz akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. Ponadto panujące warunki

atmosferyczne (mróz w granicach od -3°C do -7°C) nie pozwalają Wykonawcy robót
prowadzić prac zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie montażu rur.
Powyższe zdarzenia spowodowały spowolnienie prac na budowie, a tym samym brak
możliwości ukończenia zadania w przewidzianym terminie tj. do dnia 28 lutego 2018 r.
W związku z powyższym wolą Stron jest wykonanie przedmiotowego zadania.
Z uwagi, iż upłynął przewidywany czas wykonania zadania zachodzi potrzeba
zawarcia nowego Porozumienia.
5. Ocena skutków regulacji:
Realizacja przedmiotowego zadania zwiększy bezpieczeństwo na drodze
wojewódzkiej Nr 255 oraz poprawi jakość infrastruktury na terenie powiatu
inowrocławskiego, a tym samym całego obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała ma charakter formalny i nie rodzi skutków finansowych.
W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym podjęcie przedmiotowej uchwały
jest celowe i uzasadnione.

