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UCHWAŁA NR LXV/412/2010
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadania inwestycyjnego dotyczącego 
budowy chodnika w ulicy Średzkiej (droga powiatowa nr 2410P) w Zalasewie. 

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym (DZ. U. Z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zmianami), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami), Rada 

Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 

§ 1. 

Rada Miejska wyraża wolę przyjęcia od Powiatu Poznańskiego do wykonywania zadania 
publicznego – inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika w ulicy Średzkiej (droga 
powiatowa nr 2410P) w Zalasewie. 

§ 2. 

Rada Miejska w Swarzędzu upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do podpisania 
porozumienia, pomiędzy Gminą Swarzędz a Zarządem Powiatu Poznańskiego w sprawie 
przyjęcia zadnia Powiatu Poznańskiego, w celu realizacji przez Gminę Swarzędz inwestycji 
dotyczącej budowy chodnika w ulicy Średzkiej (droga powiatowa nr 2410P) w Zalasewie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
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Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała ma na celu umożliwienie Gminie Swarzędz realizacji zadania 
inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika w drodze powiatowej – ul. Średzkiej na odcinku 
od granicy administracyjnej miasta Swarzędz do ul. Irlandzkiej w Zalasewie. Zgodnie 
z opracowywaną dokumentacją projektową zostanie wybudowany chodnik wraz z dojściami 
i wjazdami do posesji po zachodniej stronie ulicy. W/w zadanie jest ujęte w Wieloletnim 
Programie Inwestycyjnym Gminy Swarzędz do realizacji w latach 2011-2012 i obejmuje budowę 
chodnika w ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie. Budowę chodnika na terenie miasta reguluje 
Porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem powiatu a Gmina Swarzędz z dnia 27 marca 2007 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach administracyjnych miasta. 


