
UCHWAŁA NR LX/785/2018 
RADY MIASTA KALISZA 

 
z dnia 25 października 2018 roku.  

 
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy  
Opatówek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. 
 
 
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 20 pkt. 9 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) oraz § 16 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, 
poz. 582) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Miasto Kalisz prowadzenia zadania publicznego Gminy 
Opatówek, związanego bezpośrednio z realizacją projektu pn. „Regionalna Zintegrowana 
Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego 
ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020 (alokacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej), polegającego na aktualizacji ewidencji dróg i obiektów 
mostowych. 

 
§ 2. 

Szczegółowy tryb i warunki przejęcia do prowadzenia zadania, o których mowa w § 1, określi 
porozumienie zawarte z Gminą Opatówek. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
    Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

/…/ 
   Andrzej Plichta 

 



UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR LX/785/ 2018 

RADY MIASTA KALISZA  
z dnia 25 października 2018 roku. 

 
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadania publicznego z Gminy  
Opatówek z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych. 
 
 
Projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej”, realizowany jest przez Miasto Kalisz, jako Lidera, na podstawie 
Porozumienia o współpracy w celu przygotowania i wspólnej realizacji ww. projektu 
zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
(zwanych dalej Uczestnikami projektu) dnia 20.12.2016 r. oraz umowy o dofinansowanie 
projektu zawartej przez Miasto Kalisz z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dnia 31.08.2017 r.. 
 

W zakresie rzeczowym projektu przewidziano m.in. założenie dla Uczestników projektu 
elektronicznych baz danych zawierających dane z ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz 
z ich aktualizacją. 
 

W związku z faktem, że aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych stanowi w myśl 
obowiązujących przepisów prawa zadanie, które wykonać winien bezpośrednio Uczestnik 
projektu, dla umożliwienia Miastu Kalisz jego wykonania w ramach ww. kompleksowego 
projektu, konieczne jest zawarcie pomiędzy Miastem Kalisz, a każdym Uczestnikiem projektu 
z osobna Porozumienia, w którym Uczestnik projektu powierzy Miastu Kalisz prowadzenie 
powyżej wymienionego zadania publicznego. Niniejsze znajduje uzasadnienie w brzmieniu 
art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 
zm.), zgodnie z którym gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie 
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. 
 

Przedmiotowe Porozumienie może zostać zawarte po uprzednim podjęciu przez Radę Miejską 
Gminy Opatówek oraz Radę Miasta Kalisza uchwał w przedmiotowej sprawie. 
 

Porozumienie będzie obowiązywało od dnia jego podpisania przez cały okres realizacji 
projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej”. 
 

Aktualizacja danych z ewidencji dróg i obiektów mostowych podejmowana przez Miasto 
Kalisz na podstawie niższej uchwały będzie działaniem jednorazowym umożliwiającym 
realizację projektu w pełnym zakresie przedstawionym w dokumentacji aplikacyjnej. 
 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 
w z. Prezydenta Miasta Kalisza 

   /…/ 
    Barbara Gmerek 

        Wiceprezydent Miasta Kalisza 


