
UCHWAŁA  NR  XIX/143/2019 

RADY  MIEJSKIEJ  GMINY  STĘSZEW 

Z  DNIA 19 grudnia 2019r. 

 

 
w  sprawie :  przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Gminę 

Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą krajową nr 

32 w zakresie dotyczącym budowy ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo 

ul. Podgórna – droga do Kąkolewa gm. Granowo. 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz art. 

216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z 

późn. zm.) 

 

 

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje: 

 

§1. 1. Przyjmuje się od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadanie publiczne 

polegające na zarządzaniu drogą krajową nr 32 na odcinku ul. Podgórna w Strykowie gm. 

Stęszew – droga do Kąkolewa gm. Granowo, obejmujące budowę ścieżki rowerowej. 

 

2. Przyjęcie zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 następuje na okres do dnia 30 czerwca 

2021r. 

 

§2. 1. Przyjęcie zadania zarządzania publiczną droga krajową w zakresie przedstawionym w §1, 

nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Gminy Stęszew a Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, które określi także sposób finansowania zadania. 

 

2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, w części finansowanej ze środków Gminy Stęszew, po 

wykonaniu przekazane zostanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako pomoc 

rzeczowa. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XIX/143/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 grudnia 2019r. 

w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez Gminę 

Stęszew zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą krajową nr 32 w zakresie 

dotyczącym budowy ścieżki rowerowej na odcinku Strykowo ul. Podgórna – droga do 

Kąkolewa gm. Granowo. 

 

 

 

 W latach ubiegłych wzdłuż drogi krajowej nr 32 powstały ścieżki rowerowe na terenie 

Gminy Stęszew oraz Gminy przyległej. Do zakończenia połączenia ciągu ścieżek pozostało 

wykonanie części ścieżki wzdłuż drogi krajowej nr 32 na odcinku Strykowo - Kąkolewo. Prace 

polegają na budowie ścieżki rowerowej oraz przejazdu przez tory kolejowe. Dla realizacji 

zadania wymagane jest sporządzenie dokumentacji technicznej. Dla realizacji zadania w pasie 

drogowym drogi krajowej wymagane jest zawarcie porozumienia między zarządcami dróg. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


