Uchwa ła Nr 277/XXXIX/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
Z dnia 8 czerwca 2006 r.
w sprawie: podj ęcia w latach 2006 — 2013 realizacji inwestycji pod nazw ą

„Przebudowa ci ągu drogowego Bydgoszcz - Wojnowo Prosperowo".
Na podstawie art. 4 ust.l 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 późn. zm.) oraz art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z pó źn. zm.)
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala co następuje:

•

§1
Przystąpić do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ci ągu drogowego
Bydgoszcz — Wojnowo — Prosperowo"
§2

Przebudowa przedmiotowego ci ągu drogowego przewidziana jest na lata
2007 — 2013. Jej rozpocz ęcie oraz zakres robót b ędzie uzależnione od wielkości
pozyskanych środków pozabudżetowych.

•

§3

Zakres prac przewidzianych do realizacji w 2006 r. obejmuje opracowanie
technicznych dokumentacji projektowych dla dróg 1547C Prosperowo —
Wojnowo oraz 1529C Wojnowo — Bydgoszcz, co zobligowane jest wysoko ścią
środków finansowych powiatu - 60.000 zł, zarezerwowanych na realizacj ę
przedmiotowego zadania.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie
Stan techniczny przedmiotowych dróg ulega szybkiej degradacji. Wykonane przed kilkunastu
laty poszerzenie drogi nierównomiernie osiada. Powoduje to liczne zani żenia, spękania
i wykruszenia w nawierzchni jezdni, co stwarza powa żne zagro żenie bezpieczeństwa ruchu.
Zarząd Powiatu Bydgoskiego podejmuje wiele dzia łań maj ących na celu pozyskanie
na zadania drogowe środków z różnych źródeł pozabudżetowych, w tym ze ZPORR-u.
W związku z nowym okresem finansowania w latach 2007 - 2013 zada ń ze środków Unii
Europejskiej konieczne jest przygotowanie odpowiednich projektów, mog ących skutecznie

•

konkurować z innymi wnioskami o środki w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Znaczenie komunikacyjne i gospodarcze ci ągu
drogowego Bydgoszcz — Wojnowo — Prosperowo wykracza poza granice powiatu
bydgoskiego. Stwarza to realne szanse na otrzymanie dofinansowania ze środków UE.
W bieżącym roku planuje się przygotowanie stosownych technicznych dokumentacji
projektowych na drogi 1527C Prosperowo — Wojnowo oraz 1529C Wojnowo — Bydgoszcz.
Szacunkowy koszt całości prac to ok. 8 — 10 mln. złotych. W tej kwocie zawiera si ę
kompleksowa przebudowa powy ższych dróg, odnowa oznakowania, odnowienia oraz budowa
ścieżki pieszo — rowerowej, budowa zatok autobusowych, korekta skrzy żowań.

•

