
UCHWAŁA NR XXXI/300/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

w sprawie: wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 
zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości 

Piekarzew DK11” 

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami ) Rada Miejska w Pleszewie uchwala : 

§ 1. Wyraża się wolę wspólnego zrealizowania z Generalną  Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Poznaniu zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości 
Piekarzew DK11”. 

§ 2. Wspólna realizacja zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Pleszew z Dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, w którym 
strony określą wzajemne zobowiązania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXI/300/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), gmina może wykonywać
zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej
administracji.

W związku ze znacznym wzrostem natężenia ruchu pieszych i rowerzystów
poruszających się wzdłuż DK11 na odcinku Suchorzew – Piekarzew oraz mając na uwadze
poprawę bezpieczeństwa ruchu wzdłuż drogi krajowej DK11, Miasto i Gmina Pleszew zamierza
zawrzeć porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika
w miejscowości Piekarzew (zakres od km 364+417 do km 364+624 strona prawa), budowie
oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych w km 364+439 oraz ustawieniu znaku
aktywnego nad przejściem dla pieszych w km 364+439 w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Piekarzew
DK11”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w piśmie do Miasta
i Gminy Pleszew nr O.PO.Z-1S.071.3.2021.db z dnia 07.04.2021 r. przedstawiła porozumienie
o wspólnej realizacji inwestycji w którym zadeklarowała się, że:
1) uzyska niezbędne decyzje administracyjne konieczne do rozpoczęcia robót pod warunkiem
ujęcia zadania w rocznym planie robót oraz do uzyskania finansowania w ramach Programu
Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024,
2) przeprowadzi procedury przetargowe i wybór wykonawcy robót,
3) sfinansuje i zrealizuje zadanie pod warunkiem uzyskania finansowania w ramach Programu
Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 oraz,
4) będzie pełnić nadzór techniczny nad wykonywanym zadaniem.
Natomiast Miasto i Gminę Pleszew zobowiązuje się do:
1) opracowania na swój koszt projektu budowlanego z materiałami przetargowymi,
2) przekazania nieodpłatnie na rzecz GDDKiA opracowanej dokumentacji z przeniesieniem
przysługujących jej praw autorskich oraz,
3) umożliwi podłączenie oświetlenia dedykowanego na przejściu do istniejącej linii
oświetleniowej stanowiącej własność Gminy oraz poniesie koszty energii elektrycznej związanej
z jej funkcjonowaniem.

W świetle powyższego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.
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