
UCHWAŁA NR XXXIV/452/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 16 września 2021 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy drogi od ul. Małgorzatowo 
w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu w granicach Gminy Miasta Toruń  i przekazania zadań 

zarządcy tej drogi Wójtowi Gminy Lubicz 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                     o drogach 
publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Lubicz wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Miasta Toruń a Gminą Lubicz dotyczącego realizacji budowy drogi na odcinku od ul. Małgorzatowo 
w Lubiczu  do ul. Sieradzkiej w Toruniu dotyczącej przebiegu drogi publicznej, dla której inwestorem jest Wójt 
Gminy Lubicz, przez teren Gminy Miasta Toruń. 

§ 2. Na realizację zadania objętego porozumieniem w roku 2021 r. Gmina Lubicz zabezpieczyła środki 
finansowe w wysokości 300 000 zł. Zgodnie z uchwałą nr XXVI/360/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 
21 stycznia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz (zmienioną Uchwałą nr 
XXVIII/368/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą nr XXX/384/21 Rady Gminy Lubicz 
z dnia 29 kwietnia 2021 r. , Uchwałą nr XXXIII/445/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 lipca 2021 r.) na 
realizację zadania objętego porozumieniem, o którym mowa w par. 1 prognozuje się przeznaczyć środki 
finansowe w kwocie 7 684 009 zł. 

§ 3. Określenie zasad współdziałania przy realizacji zadania, o którym mowa w ust.1 nastąpi na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Lubicz a Gminą Miasta Toruń, regulującego szczegółowe zasady 
współpracy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 63 ust.1 
Statutu Gminy Lubicz. 
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Uzasadnienie 

Uchwałą nr XXVI/359/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
na rok 2021 r. (zmienioną Uchwałą nr XXVII/367/21 Rady Gminy Lubicz z dnia                     25 lutego 
2021 r., Uchwałą nr XXVX/383/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą nr 
XXXI/410/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 maja 2021 r., Uchwałą                                     nr 
XXXIII/444/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 lipca 2021 r.) Wójtowi Gminy Lubicz powierzono realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. 
Sieradzkiej w Toruniu”. Na potrzeby przedmiotowego zadania niezbędne jest pozyskanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2020 poz. 1363). Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla optymalnego przebiegu drogi 
niezbędne jest poprowadzenie jej odcinka przez teren sąsiedniej Gminy tj. Gminy Miasta Toruń. 

Zgodnie z zapisami art. 11 b. ust 1. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej (dalej: ZRID) składa właściwy zarządca drogi. Natomiast zgodnie 
z art. 19 ust. 5a ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1376) w granicach miast na prawach 
powiatu, jakim jest Toruń, zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg 
ekspresowych jest prezydent miasta, a zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 4) zarządcą dróg dla dróg gminnych jest 
wójt. Zatem dla pozyskania decyzji ZRID dla odcinka drogi przebiegającej przez obszar Gminy Miasta 
Toruń koniecznym jest wystąpienie w tej sprawie przez właściwego zarządcę drogi tj. Prezydenta Miasta 
Torunia. Mając na uwadze, że inwestycja budowy drogi na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu do ul. 
Sieradzkiej w Toruniu jest inwestycją Gminy Lubicz i jako inwestor, przed organem wydającym ZRID, 
będzie występował Wójt, nieodzownym jest pozyskanie stosownego pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 
Torunia dla Wójta Gminy Lubicz. 

Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego oraz 
komfortu życia mieszkańców na terenach gminnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projektowana 
droga będzie służyła głównie mieszkańcom Gminy Lubicz oraz Gmin ościennych oraz rozwojowi firm 
zlokalizowanych na terenie tych Gmin. W granicach Torunia droga  nie będzie się krzyżowała z innymi 
drogami publicznymi. W związku z powyższym dla usprawnienia oraz efektywności działań zadania 
zarządcy odcinka drogi na terenie Torunia przejmie Wójt Gminy Lubicz. 

Na podstawie art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1372) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania 
między jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast art. 18 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy stanowi, iż do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi 
gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. 

Ponadto art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376) 
stanowi, iż zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie 
porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe oraz, iż zarządcy dróg mogą 
zawierać także porozumienia w sprawie finansowania albo dofinasowania zadań z zakresu zarządzania 
drogami z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 

Wobec zaistnienia powyższych okoliczności i uwarunkowań prawnych podjęcie niniejszej uchwały jest 
zasadne. 
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