Projekt
Druk Nr 90
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie udzielania dotacji dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu lądowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 688), art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) w zw. z art 126 i 127 ust. 1 pkt 1 lit
„f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. Poz. 305) na
wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala, co następuje:
§ 1. W toku realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji pn. „Budowa drogi
S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)”, w wyniku uzgodnień
dokumentacji projektowej i zaistniałej konieczności zaprojektowania i budowy kanalizacji deszczowej w ciągu
ul. Ujejskiej i Krynicznej udzielić w latach 2021 - 2022 przez Gminę Dąbrowa Górnicza na rzecz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej wynoszącej:
- 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w 2021 r.
- 370.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w 2022 r.
przeznaczonej na wykonanie przedmiotowej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej i Krynicznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej
Agnieszka Pasternak

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3D32306F-0086-4A0A-9BD8-CAE022DCC995. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
W toku realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji pn. „Budowa drogi S1
Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)” przeprowadzone zostały
uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Gminę. W ich następstwie ujawniła się konieczność wykonania
dodatkowych prac, polegających na zaprojektowaniu i budowie: kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ujejskiej
na odcinku od studni S11/2 do studni S11/13 z rur o średnicy DN800; kanalizacji deszczowej w ciągu ul.
Krynicznej na odcinku od studni S14/3 do studni S14/10 z rur o średnicy DN600, na odcinku od studni
S14/10 do studni S14/17 z rur o średnicy DN500 oraz od studni S14/17do studni S14/29 z rur o średnicy
DN400. Z uwagi na fakt, iż kanalizacja wywierać będzie wpływ nie tylko na budowaną drogę, ale także
tereny przyległe, zasadne jest udzielenie przez Gminę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad dotacji w wysokości wskazanej w projekcie uchwały.

I Zastępca Prezydenta Miasta
Damian Rutkowski
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