
UCHWAŁA NR XXI/203/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie: przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych 
na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza 

Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”. 

Na podstawie art.8 ust. 2a i 18 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się o przyjęciu przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego zadania 
dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, 
Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą „Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie”. 

2. Zasady realizacji i rozliczenia kosztów zadania określi porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą 
Pleszew, a Powiatem Pleszewskim. 

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

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

do Uchwały nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

W celu kompleksowej realizacji zadania pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”, niezbędne
jest ujęcie w przedmiotowym zadaniu wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy
Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. Zawarcie
przedmiotowego porozumienia przyczyni się do zachowania efektywności projektowania i funkcjonalności
ciągów komunikacyjnych, a tym samym braku luk infrastrukturalnych.

Dokumentacja techniczna, która obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze
zgłoszeniem budowy lub uzyskaniem pozwoleń na budowę dla w/w odcinków ścieżek rowerowych,
zostanie wykonana w ramach projektu pn. "SMART Pleszew". Docelowo Miasto i Gmina Pleszew zamierza
ubiegać się o dofinansowanie budowy w/w odcinków ścieżek rowerowych w ramach Poddziałania 3.3.1
Inwestycje w obszarze transportu miejskiego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 – konkurs nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20.

Realizacja przedmiotowej uchwały uwarunkowana jest podjęciem przez Radę Powiatu stosownej uchwaly o
powierzeniu realizacji tego zadania Miastu i Gminie Pleszew.

Z uwagi na powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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