UCHWAŁA Nr 36/VI/07
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 1 marca 2007r.

w sprawie podj ęcia w roku 2007 realizacji inwestycji pod nazw ą „Poprawa układu
komunikacyjnego w Kotomierzu (obr ęb skrzyżowania drogi krajowej nr 56 z drogami
powiatowymi nr 1269C i 1504C)"

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z pó źn. zm. 1) oraz art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086
z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystąpić do realizacji inwestycji pn. „Poprawa uk ładu komunikacyjnego
w Kotomierzu (obręb skrzyżowania drogi krajowej nr 56 z drogami powiatowymi nr 1269C
i 1504C)".
§ 2. Rozpoczęcie inwestycji uzale żnione jest od zawarcia porozumienia o wspólnej
realizacji zadania przez Powiat, Generaln ą Dyrekcj ę Dróg Krajowych i Autostrad
w Bydgoszczy i Gminę Dobrcz.
W budżecie powiatu zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysoko ści 105.000 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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„ Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz. 1362
i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486, oraz z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1217.

UZASADNIENIE

Skrzyżowanie dróg: krajowej nr 56 i powiatowych nr 1269C i nr 1504C jest po łożone
w miejscowości Kotomierz. Jest nietypowym skrzy żowaniem o przesuni ętych wlotach.
Ponadto w pobliżu znajduje si ę strzeżony przejazd kolejowy. Na skrzy żowaniu występuje
znaczne natężenie ruchu kołowego, pieszego i rowerowego, które cz ęsto jest ograniczane
podczas zamykania przejazdu kolejowego.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego zostanie polepszone poprzez zwi ększenie
przepustowości na wlocie skrzy żowania po wykonaniu dodatkowego pasa dla prawoskr ętu,
budowę zatoki postojowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej.

