
UCHWAŁA NR XL/372/21 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Kościerzyna zadania w zakresie budowy oraz utrzymania 
dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinkach: Kościerzyna – Skorzewo od 

skrzyżowania z ul. Os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta oraz Kościerzyna – Sarnowy od 
skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta 

Na podstawie art. 8 ust. 2a 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 zm.) w zw. z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Miejską Kościerzyna zadania Województwa Pomorskiego 
polegającego na budowie oraz utrzymaniu po wybudowaniu dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
214 na odcinkach: Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000 -lecia do granicy administracyjnej 
miasta oraz Kościerzyna – Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej 
miasta w ramach inwestycji budowa linii transportu rowerowego w ramach projektu „Budowa węzła 
integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie 
komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”. 

§ 2. Szczegółowe zasady realizacji zadania określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miejską 
Kościerzyna a Województwem Pomorskim. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

Gmina Miejska Kościerzyna realizuje projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie 
połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej 
w Powiecie Kościerskim”, który na podstawie umowy RPPM.09.01.02-22-0003/16 uzyskał dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1, Transport miejski, Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach ww. przedsięwzięcia 
inwestycyjnego przewidziano do realizacji linie transportu rowerowego – odcinki dróg rowerowych 
zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku ul. Kartuskiej od skrzyżowania z ul. Os.1000 
- lecia do granicy administracyjnej miasta oraz w ul. Klasztornej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do 
granicy administracyjnej miasta.  

Gmina Miejska Kościerzyna na podstawie umowy zawartej z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
oraz udzielonego pełnomocnictwa przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, została 
upoważniona do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej dla przedmiotowych dróg rowerowych. Jednak realizacja tejże inwestycji wymaga, 
zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2068 ze zm.) podpisania umowy bądź porozumienia. Niniejsza uchwała umożliwi zawarcie stosownej 
umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz późniejszą realizację robót.
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