
UCHWAŁA NR XLVI/243/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego 
zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 534 w miejscowości Golub-Dobrzyń (ul. 

Szosa Rypińska) w związku z planowaną budową drogi gminnej wraz z włączeniem jej do drogi 
wojewódzkiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. 2021, poz. 1372) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2021, poz. 1376 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego 
zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 534 w miejscowości Golub-Dobrzyń (ul. Szosa 
Rypińska), powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie, o powierzchni 175 metrów 
kwadratowych, stanowiącym część działki nr 100 obręb nr 5 Miasta Golubia-Dobrzynia, kilometraż od 58+470 
do 58+512, w związku z planowaną przebudową drogi gminnej – ul. Szosa Rypińska wraz z włączeniem jej do 
drogi wojewódzkiej na okres do dnia 31.12.2022 r. 

§ 2. Przejęcie zadania o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy Porozumienia, zawartego między Zarządem 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Burmistrzem Miasta Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczacy Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 2021 r. poz. 1005, poz. 1595 
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Uzasadnienie 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń planuje zrealizować zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szosa 
Rypińska w Golubiu-Dobrzyniu” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Planowana do przebudowy droga gminna znajduje się na terenie miasta Golubia-Dobrzynia. W ramach 
zadania planuje się m. in. włączenie jej do drogi wojewódzkiej. 

W związku z powyższym Gmina Miasto Golub-Dobrzyń powinna przejąć od Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zadanie publiczne zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 534 w miejscowości Golub-
Dobrzyń (ul. Szosa Rypińska), powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie, 
o powierzchni 175 metrów kwadratowych, stanowiącym część działki nr 100 obręb nr 5 Miasta Golubia-
Dobrzynia, kilometraż od 58+470 do 58+512. 

 Przejęcie zadania, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.), nastąpi na mocy Porozumienia, zawartego między Zarządem 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Burmistrzem Miasta Golub-Dobrzyń.
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