
UCHWAŁA NR XXXV/336/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przejęcia wykonania zadania w zakresie przebudowy i utrzymania drogi 
serwisowej- odcinek Jasin - Paczkowo, położonej po północnej stronie drogi krajowej nr 

92 w gminie Swarzędz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu 
infrastruktury transportu lądowego ( Dz.U. Nr 267, poz. 2251 ze zm.), art. 216 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), w zw. 
z art. 6 ust 1 i ust 2, art. 8 ust 2, art. 18 ust 2 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.),

Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

Wyraża się wolę przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonanie 
zadania publicznego w zakresie przebudowy i utrzymania drogi serwisowej odcinek Jasin - 
Paczkowo, położonej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 w gminie Swarzędz.

§ 2. 
1. Zasady  przygotowania, realizacji i finansowania zadania o którym mowa w §1 uchwały 

zostaną określone na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy 
Swarzędz a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem  Dróg Krajowych i Autostrad.

2. Zadanie określone w §1 uchwały finansowane będzie ze środków własnych gminy 
Swarzędz uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2017-2036.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zawarcia przedmiotowego 
porozumienia.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
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UZASADNIENIE

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), zarządzanie drogami publicznymi może być

przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności

wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą zawierać także porozumienia

w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu zarządzania drogami z

budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy o finansach publicznych w art. 216 ust. 3 stanowią, że wydatki budżetu

jednostki samorządu terytorialnego mogą być przeznaczone na realizację zadań

wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o drogach

publicznych.

Zarządzanie drogami obejmuje swoim zakresem wszystkie zadania wymienione

w art. 19 i 20 ustawy o drogach publicznych. Wobec czego w drodze porozumienia

można przenieść całość zadań, jak i poszczególne zadania jednostkowo.

Przedmiotowa uchwała ma na celu umożliwienie przebudowy drogi serwisowej po

północnej stronie drogi krajowej nr 92, pomiędzy Jasinem a Paczkowem. Przebudowa

drogi zapewni lepszy dostęp do terenów aktywizacji gospodarczej oraz poprawi

bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie. Przebudowa pozwoli zlikwidować

skrzyżowanie w m. Łowęcin na drodze krajowej nr 92, do czego Gmina Swarzędz została

zobowiązana w trakcie uzgadniania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy drogi

łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92. Likwidacja istniejącego skrzyżowania w

miejscowości Łowęcin, po zrealizowaniu przebudowy drogi serwisowej, zdecydowanie

poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie. Wobec powyższego w celu

skomunikowania terenów położonych pomiędzy Jasinem a Paczkowem oraz poprawy

warunków bezpieczeństwa zasadnym jest przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji.
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