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z dnia 2 lipca 2020 r

w spra\rie rr-araienia zgody ne przlst4picnie Gmitry Pi€trowice Wiclkie do,,Programu Uzupelni:rnia
Lolaln€j i Regionaln€j Iofrastruktury Kolfiowej - KOLEJ+ do 2028 roku" i zewarcic umolr)'

o partncrstri€ z zaintcrevnrzovmi semorzqdami $ojc*6dzt!r'2 6leskiego
i opolskiego $ .elu ubiegania si( o nparcic n ramach t(go Irogrxmu $ realizacji in$cstlcji

z zakrcsu infrrstruktury- kol€jori.cj

Na podstawie an- 18 usl- 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gmin ym (lj. Dz. U. 2020,

w,-.113\
Rady Gminy Pi.trowicc Wielki€

S l. Vyraza si? zgodt na przyslqpi€nie Gminy Pietrowice wielkie do ..Programu Uzup€lniania Lokalnej
i Regionalnej lnfra-struklury Kolejowei - KOLEJ+ do 2028 roku" i 7arlarcie przez Wdita Gminy Pietrowice
Wielkic umowy o partnerstwie z zainrcreso\,vrnyrni samorzqdami woiewddztwa Slqskiego i opolskiego w celu
ubiegania sie o wsparcie rv ramach lego prograrlru w realizacji inwcslycji z zakresu infrastrukrury koleio\yej.

S 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojrowicminy Pielrowice Wielkie.

$ f,. Uch\xala wchodzi w zycie z dn;em podjicia.

Przewodnjcz4cy Rady Gminy

Piotr Bajak
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UZASADNIENIE

Cl6wnym celem ProgBmu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej lrfrastrul:tury Kolejowej -Kolej+ do

2028 ogloszoneSo prz€z PKP Polskie Linie Kolejo\de S.A.jest uzupelni€ni€ sieci kolejowej o polqczenia

kolejowe (* tym przygorowanie niezkdnej dokumentacji przcdprojeklowej i projeklowej) miejscowoSci o

populacji powy2ej l0 tysilcy os6b. kt6re nie posiadajq dosttpu do kolei pasazerskiej lub towarowej z

miastami wojewfizkimi omz popla\la wewnstraej sp6jnojci komunikacyjnej i spol.czno-gospodarczej

tych region6w Polski przy wsparciu Srodk6w publicznych. Dzialania te wplyn? r6wniez na likwidacjg luk w

polqczeniach touarc\,rych i pasa2lrskich. R€al;zacja Progamu kdzie oddzial-v\vala Da harmoni.iny rozw6j

kraju i pozwoli na wlqczenie obszar6w o niedostalecznej dongpnosci komunikacyjnej $ proccsy

gospodarcze i rozwojowe kmju oraz Da uspra\\'nienie polaczeri z miastami woj€w6dzkimi.

PKP PLK S.A we wsp6tpracy zjednoslkami samorz4du terylorialnego, bgdzie realizowaa projekty

sluzqce rozwoio\ri sieci polqczei kolejowlch w mniejszych miejscowosciach.

Podmiotami upmwrionymi do udzialu w naborze projekt6w do Programu sejednostkj samorz4du

terltorialnego r6rnego szczebla, zwiQzek meiropolitamy, z}iqzki migdzygminne, stowarzyszan;ajednosiek

terytorialnych. Projekt more bvd realizowany przezjeden lub kilka uprawnionych podmiot6w W

prrypadlu, gdy projekt bfdzie zglasany w ramach nabom do Progmmu przez co na.imniej d\va uprawnione

podmioty nalea wskaz.ad Lidera' Wnioskodawc9 dzialajAcego w imieniu swoim oraz Pa(nerow

Nab6r wniosk6w.icsl dwuetapow) pierwszy etap naboru uplywa 26.08.2020.

Bior4c pod uwagQ zapisy wytycznych naboru, zawarcie stosownego porozumienia pannerstwie z

,ra;nteresotvanyn)isanrorzqdami wojewodawa Slqskiego i opolskiego jest celowe i zasadne w celu realizacji

inwestycji w zakresie irrtiaslruklur) kolejowej. Szczeg6lowc zasady wsp6lpracy Parlner6w, ich oboNi4zki

oraz partycypacjq w kosaach realizacji zadania okrelli umorva o parlnerslwie, kt6rq Pannerzy podpisz4 na

podstawie ninie.jszej uchwaly.

w zwiqzku z powyr-szym Rada Gminy Pietrowic€ Wielkie postanowilajak w sentencji niniejszej

uchwaly.
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