
UCHWAŁA NR XLIV/596/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na modernizacji ul. Zielona Puszcza w Mierzynku na 
odcinku od gminy Obrowo do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej w Brzozówce 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża  się  zgodę na przystąpienie  do  wspólnej  realizacji  zadania  polegającego  na  modernizacji  
drogi gminnej nr 100761C na odcinku od miejscowości Brzozówka do miejscowości Mierzynek w partnerstwie 
z Gminą Obrowo i zawarcie w tym zakresie porozumienia. 

§ 2. Wyraża się zgodę zawarcie porozumienia regulującego zasady współpracy, zgodnie z projektem 
porozumienia stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/596/22 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Porozumienie międzygminne (PROJEKT) 

zawarte w dniu ………………………….. 2022 r. 

pomiędzy: 

Gminą Lubicz 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Lubicz – Marka Nicewicza 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Danuty Kamińskiej 

z siedzibą przy ul. Toruńskiej 21, 87-162 Lubicz Dolny 

a 

Gminą Obrowo 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Obrowo – Andrzeja Wieczyńskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Joanny Faleńskiej 

z siedzibą przy ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo 

Niniejsze Porozumienie zawarto na podstawie uchwały nr ………………. Rady Gminy Lubicz z dnia  
………………… 2022 r.  oraz uchwały nr ………………. Rady Gminy Obrowo z dnia  ………………… 
2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji zadania polegającego 
na przebudowie drogi gminnej nr 100761C na odcinku od miejscowości Brzozówka do miejscowości 
Mierzynek. 

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wspólna realizacja zadania pn. „Modernizacja ul. 
Zielona Puszcza w Mierzynku na odcinku od gminy Obrowo do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej 
w Brzozówce”. 

2. Planowana do realizacji droga ma następujący przebieg: 

- na terenie gminy Lubicz – działki o numerach ewidencyjnych 153/1, 147/3, 150/2, 150/3, 150/14, 150/19, 
229/23, 229/30, 141/22, 152/32, 152/35, 227/9, 227/28, 139/17, 263, 268/10, obręb: 0013 Mierzynek (ul. 
Zielona Puszcza odcinek od granicy gminy Obrowo do ul. Farmerskiej) 

- na terenie gminy Obrowo – działki o numerach ewidencyjnych 46/23, 46/24, 54/1, 47/12, 48/9, 53/18, obręb: 
0001 Brzozówka (ul. Jaworowa) 

3. Modernizacja drogi jest ważnym elementem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej. Zwiększy ona 
spójność przestrzenną, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz komfort życia mieszkańców, a także poprawi 
warunki jazdy na terenach gminnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej. 

§ 2. 1. Gmina Lubicz, przejmie funkcję zarządu nad częścią drogi gminnej, o której mowa w § 1, leżącej na 
terenie  Gminy Obrowo, w zakresie realizowanej inwestycji w ramach pełnienia funkcji inwestora na czas 
realizacji zadania. W związku z tym, Gmina Lubicz zleci wykonanie modernizacji całego odcinka objętego 
zakresem zadania od miejscowości Brzozówka do miejscowości Mierzynek. 

2. Modernizacja drogi będzie polegać na rozbiórce istniejących elementów drogowych oraz wykonaniu 
frezowania warstwy ścieralnej o grubości 4 cm i ułożeniu nowej warstwy ścieralnej z masy bitumicznej 
o grubości 4 cm w istniejącym śladzie jezdni. Na terenie Mierzynka zostaną również wykonane dwa progi 
zwalniające z masy bitumicznej (w miejscu istniejących progów). Szerokość drogi jest zmienna od 3,8 mb do 
5 mb. Długość odcinków wynosi: 

- na terenie gminy Lubicz – około 1200 m 
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- na terenie gminy Obrowo – około 435 m 

3. Termin realizacji zadania określonego w § 1ust. 1 ustalono do .................. r. 

4. Zadanie realizowane będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy o drogach publicznych. 

§ 3. 1. Przewidywany koszt realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 1 wynosi 705.000,00 zł brutto. 
Kwota ta zostanie zabezpieczona w budżecie gminy Lubicz. Ostateczny koszt zadania zostanie określony po 
otrzymaniu i wyborze ofert na realizację zadania. 

2. Wysokość udziału w kosztach realizacji zadania wynosić będzie: 

- Gmina Lubicz – 73% całkowitych kosztów zadania to jest 514.000,00 zł brutto 

- Gmina Obrowo – 27% całkowitych kosztów zadania to jest 191.000,00 zł brutto 

3. Gmina Obrowo zabezpieczy środki do pokrycia części kosztów związanych z realizacją zadania, według 
przypisanego udziału, określonego w ust. 2. 

4. Finansowanie zadania przez Gminę Obrowo zrealizowane zostanie poprzez przekazanie Gminie Lubicz 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na  dofinansowanie  inwestycji. Zasady 
przekazania i rozliczenia dotacji celowej regulowane będą odrębnym dokumentem. 

§ 4. 1. Porozumienie obowiązuje na czas realizacji zadań nim objętych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze zgodnego oświadczenia woli stron. 

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Porozumieniem  zastosowanie mieć będą  przepisy  ustawy 
Kodeks cywilny, ustawy o samorządzie gminnym oraz  ustawy o finansach publicznych. 

§ 5. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 6. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

           Gmina Lubicz                      Gmina Obrowo 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 10. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze 
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ww. 
ustawy, gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich 
określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem 
przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają 
obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania. 

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. 

Zgodnie z ww. przepisami, Gmina Obrowo łącznie z Gminą Lubicz zamierza wspólnie przygotować 
i zrealizować zadanie w zakresie modernizacji drogi na odcinku od miejscowości Brzozówka do 
miejscowości Mierzynek. Projekt ten jest ważnym elementem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej. 
Zwiększy on spójność przestrzenną, bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort życia mieszkańców oraz 
poprawi warunki jazdy na terenach gminnych poprzez rozwój infrastruktury drogowej. 

Szczegółowy zakres regulujący warunki współpracy oraz źródła finansowania inwestycji zostanie 
zawarty w porozumieniu pomiędzy Gminą Lubicz a Gminą Obrowo. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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