UCHWAŁA Nr XIX/107/08
RADY GMINY DOBRE
z dnia 17 października 2008 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dobre do zawarcia porozumienia komunalnego
w sprawie budowy międzygminnej ścieżki pieszo – rowerowej Radziejów - Dobre – Zakrzewo –
Koneck
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt.12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175. poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia Wójta Gminy Dobre do zawarcia porozumienia komunalnego, którego celem
jest inwestycja polegająca na budowie międzygminnej ścieżki pieszo – rowerowej Radziejów – Dobre
– Zakrzewo – Koneck.

§ 2. Projekt porozumienia określonego w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Depta

Załącznik do
UCHWAŁY Nr XIX/107/08
RADY GMINY DOBRE
z dnia 17.10.2008 r.

POROZUMIENIE KOMUNALNE
w sprawie budowy międzygminnej ścieżki pieszo – rowerowej Radziejów – Dobre – Zakrzewo –
Koneck
zawarte w dniu …………………..

pomiędzy:
1. Gminą Radziejów – reprezentowaną przez Wójta Gminy …………………………….
2. Gminą Dobre – reprezentowaną przez Wójta Gminy ………………………………….
3. Gminą Zakrzewo – reprezentowaną przez Wójta Gminy ……………………………...
4. Gminą Koneck – reprezentowaną przez Wójta Gminy ………………………………...
Zwanymi dalej „uczestnikami porozumienia”, którzy działają na podstawie właściwych uchwał
- Nr………………………………….. z dnia …………………………Rady Gminy w ………………
w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy……………………….. do zawarcia porozumienia
komunalnego pomiędzy Gminą Radziejów - Dobre – Zakrzewo – Koneck
- Nr………………………………….. z dnia …………………………Rady Gminy w ………………
w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy……………………….. do zawarcia porozumienia
komunalnego pomiędzy Gminą Radziejów - Dobre – Zakrzewo – Koneck
- Nr………………………………….. z dnia …………………………Rady Gminy w ………………
w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy……………………….. do zawarcia porozumienia
komunalnego pomiędzy Gminą Radziejów - Dobre – Zakrzewo – Koneck
- Nr………………………………….. z dnia …………………………Rady Gminy w ………………
w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy……………………….. do zawarcia porozumienia
komunalnego pomiędzy Gminą Radziejów - Dobre – Zakrzewo – Koneck.
§ 1. Przedmiotem porozumienia komunalnego jest budowa międzygminnej ścieżki pieszo –
rowerowej Radziejów – Dobre – Zakrzewo – Koneck w obszarze gmin: Radziejów, Dobre, Zakrzewo,
Koneck.
§ 2. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na terenie Gminy Radziejów, Dobre,
Zakrzewo, Koneck na następujących działkach:

- Gmina Koneck powiat aleksandrowski w miejscowości/ obrębie: Koneck – 6, Chromowola – 153,
Straszewo – 421, 427, 507;
- Gmina Zakrzewo powiat aleksandrowski w miejscowości/obrębie Sędzin – 221, Kuczkowo – 46,
Zrębowo – 185/1, Zakrzewo – 61/1, 61/2, 157, 203, 206, Seroczki – 101, 110;
- Gmina Dobre powiat radziejowski w miejscowości/obrębie: Krzywosądz – 36, Dęby – 253, Dobre –
69/1, 69/2, cz. 69/3, cz. 69/6, 355/1, cz. 213, Dobre Wieś – 286;
- Gmina Radziejów powiat radziejowski w miejscowości/obrębie: Bieganowo – 145.
§ 3. Przybliżona długość ścieżki – łącznie 25610,00 mb, w tym:
- gmina Radziejów – 1650,00 mb,
- gmina Dobre

– 6930,00 mb,

- gmina Zakrzewo – 11230,00 mb,
- gmina Koneck

– 5800,00 mb,

§ 4. Dla wspólnej inwestycji ustala się następujące parametry techniczne międzygminnej
ścieżki pieszo – rowerowej:
- szerokość ścieżki 2,5 m plus pobocza 0, 5 m,
- nawierzchnia ścieżki: utwardzona,
- oznakowanie poziome i pionowe w tym sygnalizacja świetlna,
- oświetlenie ścieżki,
- mała architektura: ławki, altanki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,
- zatoki,
- inne.
§ 5. Każda z gmin doprowadzi do prawnego rozgraniczenia terenu po kolejce wąskotorowej
§ 6. Wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej dla czterech gmin opracuje
Gmina Dobre przy współudziale pozostałych Gmin.
§ 7. Za opracowanie decyzji każda z Gmin zapłaci proporcjonalnie do długości ścieżki na
własnym terenie.
§ 8. Gmina Koneck przygotuje przetarg dla czterech gmin na rozgraniczenie działek lub
wznowienie granic po zlikwidowanej kolejce wąskotorowej po przekazaniu Gminom nieodpłatnie
przez PKP S.A. przedmiotowych nieruchomości. Termin realizacji - I półrocze 2009 r.
§ 9.Gmina Dobre przygotuje przetarg na projekt budowy ścieżki międzygminnej. Termin
zakończenia przetargu na projekt do 31 marca 2009r.
Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę do 30 czerwca 2010r.
§ 10. Gmina Dobre przygotuje wniosek i studium wykonalności do RPO do końca 2010r.

§ 11. Finansowanie wszystkich wyżej przedstawionych zamierzeń będzie się odbywać
proporcjonalnie do długości przebiegu ścieżki w poszczególnych gminach.
§ 12. Wniosek do RPO zostanie złożony w I kwartale 2011 r.
§ 13. Porozumienie obowiązuje na czas bezusterkowego odbioru końcowego ścieżki pieszorowerowej
§ 14. Do spraw nieuregulowanych niniejszym „Porozumieniem” mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 15. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia.

Uczestnicy Porozumienia:
1. Wójt Gminy……………..
2. Wójt Gminy……………..
3. Wójt Gminy……………..
4. Wójt Gminy……………..

