
UCHWAŁA Nr XV.163.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

 
w sprawie przejęcia od Powiatu Złotowskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 1029P Nowy Dwór –Stare Dzierzążno - Stawnica na 

odcinku od km 4+019 do km 4+233 oraz publiczną drogą powiatową nr 1022P 

(Prusinowo) – granica woj. pomorskiego – Trudna – Łąkie – St. Wiśniewka – Złotów  

w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 106010P 

 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 i w związku z art. 8 ust. 2 i 2a ustawy   8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) Rada 

Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

 

 

         § 1. Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Złotowskiego zadań z zakresu zarządzania  

fragmentem publicznej drogi powiatowej nr 1029P Nowy Dwór – Stare Dzierzążno - 

Stawnica na odcinku od km 4+019 do km 4+233 (stanowiącej dz. nr ewid. 115, obręb Stare 

Dzierzążno) i publicznej drogi powiatowej  nr 1022P (Prusinowo) – granica woj. 

pomorskiego – Trudna – Łąkie – St. Wiśniewka – Złotów w obrębie skrzyżowania z drogą 

gminną nr 106010P (stanowiącej dz.  nr ewid. 30, obręb Stawnica) oraz na zawarcie 

porozumienia z Powiatem Złotowskim  w sprawie powierzenia Gminie Złotów prowadzenia 

zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową na ww. odcinkach. 

 

        § 2. Powierzenie zadań, o których mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia 

zawartego między Wójtem Gminy Złotów a Zarządem Powiatu Złotowskiego. 

 

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr XV.163.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Złotowskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania 

publiczną drogą powiatową nr 1029P Nowy Dwór –Stare Dzierzążno - Stawnica na odcinku 

od km 4+019 do km 4+233 oraz publiczną drogą powiatową nr 1022P (Prusinowo) – granica 

woj. pomorskiego – Trudna – Łąkie – St. Wiśniewka – Złotów  

w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 106010P 

 

Gmina Złotów opracowała dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej 

Stare Dzierzążno – Stawnica obejmującą również część drogi powiatowej nr 1029P Nowy 

Dwór – Stare Dzierzążno - Stawnica na odcinku od km 4+019 do km 4+233 (od 

skrzyżowania z drogą gminną  nr 106010P do początku miejscowości Stare Dzierzążno) oraz 

przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1022P (Prusinowo) – granica woj. 

pomorskiego – Trudna – Łąkie – St. Wiśniewka – Złotów z drogą gminną nr 106010P. Gmina 

zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację całego zakresu opracowania. 

Zgodnie z § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia                      

4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną                           

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414), w celu spełnienia kryteriów otrzymania pomocy 

Wnioskodawca musi udokumentować prawo do dysponowania nieruchomością, na której 

realizowana będzie inwestycja przez co najmniej pięcioletni okres od dnia dokonania 

płatności końcowej.  

Jak wynika z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych              

(Dz. U z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) zarządzanie drogami publicznymi może być 

przekazywane między zarządcami w formie porozumienia. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz. 1515                           

z późn. zm.) gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania               

z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. Zawarcie ww. porozumienia winno być jednak poprzedzone podjęciem 

odpowiednio przez radę powiatu stosownej uchwały na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a 

ustawy o samorządzie powiatowym i przez radę gminy uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 

pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym. 

Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Złotów 

a Zarządem Powiatu Złotowskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały, w której określone zostaną rodzaje zadań przekazywanych w ramach pełnienia 

zarządu drogi.  

Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.  

 


