
UCHWAŁA NR XLI/415/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 3 lutego 2022 r. 

w sprawie:  wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 
zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra 

Nadzieja – Ludwina oraz Ludwina - Janków” 

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 2021 r. poz. 1372 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 „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra 
Nadzieja – Ludwina oraz Ludwina - Janków”. 

§ 2. Wspólna realizacja zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Pleszew z Dyrektorem 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. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie 
 

Adela Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały nr XLI/415/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 3 lutego 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 Dobra Nadzieja – Ludwina oraz Ludwina - Janków a także 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 ciągu pieszo-rowerowego przy 
drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja – Ludwina oraz Ludwina - Janków.  

Miasto i Gmina Pleszew w piśmie znak WI.7013.64.2021.IU z dnia 29.11.2021r. do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu wnioskowała o przygotowanie projektu 
porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji tj. budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej 
Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja – Ludwina oraz Ludwina – Janków. W odpowiedzi Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu pismem znak O/PO.Z-1.071.14.2021.DB z 
dnia 11.01.2022r. przekazała projekt Porozumienia w którym zobowiązała się do:  
1) uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia robót, pod warunkiem 

ujęcia zadania w rocznym planie robót oraz uzyskaniu finansowania, 
2) przeprowadzenia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy robót, 
3) sfinansowania i zrealizowania zadania pod warunkiem uzyskania finansowania, 
4) nadzoru technicznego nad wykonywanym zadaniem. 
Natomiast Miasto i Gmina Pleszew została zobowiązana do: 

1) opracowania na swój koszt projektu budowlanego umożliwiającego złożenie wniosku 
o wydanie decyzji ZRiD, na aktualnej mapie zasadniczej wraz z materiałami przetargowymi, 
projektami podziału, STWiOR, kosztorysem ofertowym, projektem zmiany stałej organizacji ruchu 
oraz przedmiarem robót – zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi 
dotyczącymi oświetlenia, przebiegu, zakresu oraz ogólnymi uwagami technicznymi, 

2) przekazania nieodpłatnie na rzecz GDDKiA opracowanej dokumentacji wraz 
z przeniesieniem przysługujących jej praw autorskich. 

 
W świetle powyższego podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione. 
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