
Projekt

z dnia  8 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zawarcia z Gminą Krapkowice porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji 
zadania inwestycyjnego dot. budowy  mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz 

z drogami dojazdowymi oraz powierzenia Gminie Krapkowice określonych porozumieniem obowiązków

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Krapkowice porozumienia międzygminnego, przedmiot którego 
stanowić będzie:

1) wspólna realizacja zadania inwestycyjnego dot. budowy  mostu południowego na rzece Odrze wraz 
z niezbędną infrastrukturą drogową pomiędzy drogą krajową nr 45 a drogą wojewódzką nr 423, w tym 
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu,

2) powierzenie Gminie Krapkowice określonych przez porozumienie obowiązków, w związku z przyjęciem na 
siebie roli lidera prowadzonego zadania inwestycyjnego.

§ 2. Gminy Krapkowice i Gogolin zobowiązują się do:

1) wniesienia minimum 20% wkładu własnego wydatków kwalifikowanych,

2) pokrycia wszystkich pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach Rządowego Programu 
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów - w proporcjach po 50%.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994) do właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego majątku. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) gminy mogą zawierać porozumienia
międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych

Mając na względzie:
- uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakującą przeprawę mostową i poprawę
spójności komunikacyjnej,
- planowane przez Województwo Opolskie inwestycje mające służyć poprawie dostępności do
autostrady A4,
- usprawnienie obsługi komunikacyjnej województwa opolskiego na kierunku wschód-zachód,
- usprawnienie funkcjonowania połączeń drogowych między Opolem i głównymi ośrodkami sieci
osadniczej oraz autostradą A4,
- wzmocnienie powiązań poprzecznych w dolinie Odry poprzez budowę nowych drogowych
przepraw mostowych, które znacznie usprawnią połączenia w ciągach dróg o znaczeniu
międzynarodowym, międzyregionalnym i regionalnym,
- rozwój Opolskiego Węzła Transportowego w ramach Aglomeracji Opolskiej,
- poprawę przepływu ruchu tranzytowego i wielkotowarowego pomiędzy regionem opolskim
a Republiką Czeską,
- poprawę bezpieczeństwa prowadzenia ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 409
w obrębie miast Krapkowice i Gogolin,
- redukcję emisji CO2 związanej z transportem drogowym w obrębie miast Krapkowice i Gogolin,
- potrzebę istnienia przeprawy mostowej w związku z potencjałem społeczno-gospodarczym oraz
znaczną liczbę dojazdów do pracy, miejsc nauki, obiektów handlowych i usługowych.

Partnerzy Gmina Gogolin i Krapkowice zainteresowani są realizacją przedsięwzięcia, polegającego
na wybudowaniu nowego mostu południowego na rzece Odrze wraz z estakadą drogową
i niezbędną infrastrukturą drogową pomiędzy drogą krajową nr 45 a drogą wojewódzką nr 423. Dla
pomyślności realizacji Inwestycji Partnerzy zamierzają wykorzystać możliwości, wynikające ze
wsparcia w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Drogowej – Mosty dla Regionów, jak też wszelkie inne dostępne źródła finansowania.
1. Partnerzy wskazują Gminę Krapkowice, jako lidera, a Gminę Gogolin jako partnera Inwestycji.

2. Lider opracuje wniosek o dofinansowanie przygotowania dokumentacji wraz z niezbędnymi

załącznikami i złoży go w miejscu i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

3. Partnerzy potwierdzają, iż po zakończeniu Inwestycji, wszelkie obowiązki związane

z zarządzaniem i eksploatacją powstałej w jej ramach infrastruktury drogowej (mostu, wiaduktu

drogowego wraz z drogami dojazdowymi) będą należały do Lidera a finansowane będą przez

Partnerów solidarnie w stosunku do długości odcinków dróg leżących na terenie poszczególnych

gmin.

4. Partnerzy potwierdzają, iż przez zarządzanie i eksploatację rozumieją wszelkie czynniki

związane z utrzymaniem, remontem, ochroną oraz prawidłowym użytkowaniem i

funkcjonowaniem infrastruktury drogowej.
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