
 

Uchwała Nr XXIV/171/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 18 grudnia 2019 roku 

 

 
w sprawie wspólnego wykonania koncepcji budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów.  

 

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia o współpracy samorządów Gminy Miasta 

Gdyni, Gminy Kosakowo oraz Gminy Miejskiej Rumia w celu realizacji zadania publicznego 

pn.: „Wykonanie koncepcji budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów”, łączącej ulicę Żołnierzy                     

I  Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej oraz 

ulicę Dębogórską w Gminie Kosakowo z  ulicą Pucką w Gdyni. 

§ 2. 

 

Zapewnia się zabezpieczenie w budżecie miasta na 2020 r. środków finansowych                                

w wysokości 75 000,00 zł jako udziału własnego na realizację zadania, o którym mowa w § 1.    

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Budowa „Drogi Trzech Powiatów” (łącząca ulicę Żołnierzy I Dywizji Wojska 

Polskiego w Rumi z  rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej oraz ulicy Dębogórskiej 

w Gminie Kosakowo z  ulicą Pucką w Gdyni) jest inwestycją niezbędną do skomunikowania  

ponad 530 ha terenów przemysłowo – usługowych znajdujących się w Gminie Miejskiej 

Rumia, Gminie Kosakowo oraz Mieście Gdynia, w obszarze Doliny Logistycznej stanowiącej 

naturalne zaplecze dla Portu Gdynia. Z uwagi, iż obszar ten nie posiada bezpośredniego 

połączenia komunikacyjnego, droga ta wraz z Drogą Czerwoną (której budowa  zgodnie z  

Ustawą o portach i przystaniach morskich ma być finansowana z budżetu centralnego) 

stanowi układ połączeń drogowych konieczny do zapewnienia odpływu towarów i usług ze 

wspomnianego terenu. Realizacja powyższego przedsięwzięcia ma zatem ogromne znaczenie 

nie tylko dla  rozwoju gospodarczego naszego regionu, a  także województwa i całego kraju. 

Uruchomienie tak olbrzymiego potencjału terenowego wpłynie nie tylko na wzrost wpływów 

podatkowych ale także zapewni wielką liczbę nowych miejsc pracy mieszkańcom 

uczestniczących w  przedsięwzięciu gmin.  

Budowa „Drogi Trzech Powiatów” umożliwi również realizację inwestycji 

komplementarnych Doliny Logistycznej i Portu Zewnętrznego Portu Gdynia, wpływających 

na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, ponadto wpłynie na zwiększenie 

obronności kraju, poprzez polepszenie dostępu transportowego do Portu Wojennego, Bazy 

Logistycznej NATO i Portu Morskiego w Gdyni, będących kluczowymi elementami w 

planach ewentualnościowych Paktu Północnoatlantyckiego, którego głównym celem jest 

obrona przed potencjalnym zagrożeniem ekspansją militarną ze strony innych państw.  

W listopadzie 2016 roku podpisany został List intencyjny deklarujący współdziałanie 

przy projektowaniu „Drogi Trzech Powiatów” z Miastem Gdynia, Gminą Kosakowo oraz 

Gminą Miejską Rumia. Natomiast w czerwcu 2017 roku do inicjatywy dołączyły również 

Powiat Wejherowski i Powiat Pucki.   

Podpisanie Porozumienia o współpracy samorządów Gminy Miasta Gdyni, Gminy 

Kosakowo oraz Gminy Miejskiej Rumia mającego na  celu realizację zadania pn.: 

„Wykonanie koncepcji budowy „Drogi Trzech Powiatów” jest kolejnym niezbędnym krokiem 

poprzedzającym  przystąpienie do jej projektowania.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 

Projekt uchwały przedkłada Wójt Gminy. 


