
  PROJEKT 

UCHWAŁA Nr XXVI/167/16 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi powiatowej Gminie Łubniany 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Łubniany realizacji zadań pn.:  

1) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Kępa – Biadacz wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1703 O”  

2) „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Brynica wzdłuż DW 461 oraz DP 

1702 O do przysiółka Surowina” w zakresie drogi powiatowej 1702 O na odcinku 

Brynica (DW 461) – Surowina – granica gminy Łubniany. 

 

§ 2 

 

Podstawą powierzenia Gminie Łubniany realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, będzie 

porozumienie określające zasady przeprowadzenia i rozliczenia przedmiotowego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu 

drogi wojewódzkiej Gminie Łubniany. 

 

Gmina Łubniany wystąpiła z inicjatywą budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w 

ciągu drogi powiatowej nr 1702 O od miejscowości Brynica przez przysiółek Surowina do 

granicy gminy Łubniany oraz w ciągu drogi powiatowej 1703 O na odcinku Kępa – Biadacz. 

Zadanie ma zostać zrealizowane przez Gminę Łubniany przy założeniu pozyskania środków 

zewnętrznych w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej. 

Środki na wkład własny oraz na konieczne nabycia nieruchomości pod poszerzony pas 

drogowy będą pochodziły w całości z budżetu Gminy Łubniany. 

Przedmiotowe zadanie ma zostać w całości wykonane w pasie dróg powiatowych nr 1702 O  

i 1703 O, a po zakończeniu okresu trwałości (5 lat po ukończeniu projektu) przekazane na 

rzecz Powiatu Opolskiego. 

Wszelkie warunki techniczne dotyczące przebiegu i parametrów omawianych ścieżek pieszo-

rowerowych wzdłuż dróg powiatowych Gmina Łubniany jest zobowiązana wykonać w 

uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu. 

Mając na uwadze, iż zadanie to zostanie w całości zrealizowane przez Gminę 

Łubniany, bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych z budżetu powiatu 

opolskiego, oraz inwestycja ta wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

niechronionych użytkowników dróg (pieszych i rowerzystów) przyjęcie przedmiotowej 

uchwały należy uznać jako uzasadnione. 

 
 


