
UCHWAŁA NR XIX/117/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto ChełmŜa do współpracy z Powiatem Toruńskim z 

udziałem gmin: ChełmŜa, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Unisław, Zławieś Wielka  

w zakresie przygotowania i realizacji Projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, znajduj ącego się na Indykatywnej 

Li ście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ku-

jawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa.   

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje: 
  

§ 1. 1. WyraŜa się zgodę na przystąpienie do współpracy z Powiatem Toruńskim z udziałem 

gmin: ChełmŜa, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Unisław, Zławieś Wielka  w zakresie 

przygotowania i realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych po-

przez wybudowanie dróg rowerowych”, znajdującego się na Indykatywnej Liście Projektów Klu-

czowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz BudŜetu Państwa. 

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na wybudowaniu oraz przebudowaniu 

istniejących dróg oraz szlaków rowerowych przy drogach publicznych zlokalizowanych w grani-

cach administracyjnych Miasta ChełmŜa o duŜym natęŜeniu ruchu w celu poprawy bezpieczeń-

stwa ich uczestników. 

 

 



§ 2. UpowaŜnia się Burmistrza Miasta ChełmŜa do podpisania porozumienia z Powiatem 

Toruńskim z udziałem gmin: ChełmŜa, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Unisław, Zławieś 

Wielka  ustalającego zasady współpracy w przygotowaniu, realizacji i eksploatacji projektu pn: 

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

   

  

 
           Przewodniczący 
            Rady Miejskiej 
 
 
                    Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały nr XIX/117/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia Gminy Miasto ChełmŜa do współpracy z Powiatem Toruńskim z udziałem 
gmin: ChełmŜa, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Unisław, Zławieś Wielka  w zakresie 
przygotowania i realizacji Projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych 
poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, znajdującego się na Indykatywnej Li ście Projek-
tów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa.   
 
 
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  do 
rady gminy naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami. 
  W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników dróg publicznych o duŜym natęŜeniu ruchu 
podjęte zostały działania władz powiatu toruńskiego oraz władz gmin naleŜących do powiatu to-
ruńskiego oraz gminy Unisław, których celem jest budowa dróg rowerowych w ramach Projektu 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, 
znajdującego się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa.  

Objęte projektem inwestycje zlokalizowane zostaną na terenie powiatu toruńskiego oraz 
gminy Unisław i obejmują cztery drogi rowerowe: 
 I. Droga rowerowa nr 1 Toruń – Zławieś Mała- Wolumin, 
II. Droga rowerowa nr 2 Barbarka – Olek – Raciniewo – Unisław, 
III. Droga rowerowa nr 3 Toruń – Łysomice – Tylice – Sławkowo – Morczyny- Kamionki Małe, 
IV. Droga rowerowa nr 3a Morczyny – Mirakowo – Grodno – Pluskowęsy -ChełmŜa-Grzywna – 
Mirakowo, 
V. Droga rowerowa nr 4 Złotoria – Grabowiec – Osiek n/Wisłą.  

Realizacja projektu będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, budŜetu państwa oraz ze środków samorządowych. Przewidywany wkład budŜetu 
gminy Miasto ChełmŜa budowy drogi rowerowej na odcinku Mirakowo - ChełmŜa - Mirakowo to 
kwota ok. 285 000,00 zł.  

Realizacja przedmiotowego projektu wymaga podpisania porozumienia z Powiatem Toruń-
skim z udziałem gmin: ChełmŜa, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Unisław, Zławieś Wiel-
ka  ustalającego zasady współpracy w przygotowaniu, realizacji i eksploatacji projektu pn: „Po-
prawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. 

Podpisanie porozumienia na realizację projektu przekracza zakres zwykłego zarządu mie-
niem komunalnym. Koniecznym więc jest podjęcie uchwały Rady Miejskiej upowaŜniającej Bur-
mistrza Miasta do podejmowanie wszelkich działań związanych z realizacją projektu pn. „Popra-
wa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”. 
 Mając na uwadze powyŜsze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

 
 


