
Projekt

 NR ....................
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie  zadania publicznego Powiatu  nr 
5037S, w  której  ulica Raciborska, w zakresie realizacji inwestycji drogowej na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych

Na podstawie przepisów art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z  art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2022 r., poz.1693) uchwala  co 

§ 1.  od Powiatu  prowadzenie zadania publicznego 
nr 5037S, w  której  ulica Raciborska, na obszarze zaznaczonym koncepcyjnie na mapie 

 do niniejszej  w zakresie realizacji inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, celem przebudowy  drogi powiatowej nr 5037S ul. Raciborskiej z   nr 
510013S  ul. Wilkowiec w Gorzyczkach na  o ruchu  (rondo).

§ 2. W  porozumieniu  zasady realizacji i finansowania zadania.

§ 3. Wykonanie  powierza  Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4.  wchodzi w  z dniem 

 Rady Gminy

Piotr Wawrzyczny





 
Uzasadnienie 

W  art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1693) 
 drogami publicznymi   przekazywane   w trybie porozumienia, 
 w  wzajemne rozliczenia finansowe. 

W  Gorzyczki w Gminie Gorzyce planuje     drogi powiatowej 
nr 5037S, w  której  ulica Raciborska, z   nr 510013S ul. Wilkowiec 
na  o ruchu  (rondo),  z  inwestycji niedrogowej,  na 
budowie  hal magazynowo - produkcyjnych z zapleczem biurowo – socjalnym. 

 W celu usprawniania procesu budowlanego  z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
zasadnym jest zawarcie porozumienia   dróg  zasady realizacji 
i finansowania zadania. Podpisanie przedmiotowego porozumienia wymaga   zarówno przez 

 Powiatu  jak i  Gminy Gorzyce, w sprawie   
 drogi. 


