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UCHWAŁ A NR4,07.X.VY/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 21. 11. 2008 r.
w sprawie podj ę cia w roku 2009 realizacji inwestycji pod nazw ą „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1502 C Kotomierz — Dobrcz"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z pó źniejszymi zmianami l/
oraz art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr
204 poz. 2086 z późniejszymi zmianami2/ uchwala si ę, co następuje:
§1
Przystąpić w 2009 roku do realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1502 C Kotomierz — Dobrcz". W bud żecie na rok 2009 zabezpieczy ć kwotę 2.815.311 zł.
z przeznaczeniem na realizacj ę ww. inwestycji
§2
Warunkiem rozpocz ę cia przebudowy przedmiotowej drogi jest uzyskanie dofinansowania
w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
2008-2011" oraz z bud żetu Gminy Dobrcz.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu E ydgoskiego
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Dz. U. z 2002 r. 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 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz.1055 i nr 167, poz. 1759, z 2007 r.
nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1111

2 Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 2007 r. Nr 23 poz. 136, z 2007 r. Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54
poz. 326

UZASADNIENIE

Celem zadania jest dostosowanie drogi do wymaganych parametrów
technicznych, co wp łynie w znaczącym stopniu na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego
i pieszego.
Na drodze powiatowej nr 1502 C Kotomierz — Dobrcz od szeregu lat nie
prowadzono żadnych robót zwi ązanych z jej odnową. Powyższe zaniedbania oraz
zwiększenie natężenia ruchu pojazdów doprowadzi ły do jej wyeksploatowania.
W/w czynniki spowodowały osłabienie konstrukcji nawierzchni, czego
wynikiem jest obłamywanie krawędzi jezdni, deformacja poboczy oraz powstawanie du żej
ilości głębokich wyrw i odkształceń na całej powierzchni drogi.
Poważnym zagro żeniem dla stanu nawierzchni, jak równie ż bezpieczeństwa
ruchu drogowego są wymijaj ące się pojazdy. Przy czterometrowej szeroko ści jezdni
zmuszone są z konieczności zjeżdżać na pobocze, powoduj ąc dalsze jego niszczenie.
Roboty polegaj ące na naprawie poboczy oraz remontach cz ąstkowych wyrw
maj ą charakter doraźny i nie gwarantuj ą poprawy bezpiecze ństwa ruchu drogowego.
W ramach przebudowy zaplanowano wycink ę drzew, poszerzenie jezdni do
szeroko ści 5,5 m, wykonanie poboczy oraz rowów.
Zgodnie z umową o partnerstwie w realizacji przedsi ęwzięcia nr 303 /08
z dnia 20 listopada 2008 roku Gmina Dobrcz zobowi ązuje się do współfinansowania
przebudowy drogi nr 1502 C Kotomierz - Dobrcz kwot ą 300.000 zł.

Załącznik
do Uchwały Nr .../08
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 21.11.2008 r.

PLAN
finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1502 C Kotomierz — Dobrcz"

1. Koszt zadania inwestycyjnego brutto /wed ług kosztorysu inwestorskiego/:
Źródło finansowanie
Środki
Budżet
gminy
państwa
/ zł /
/ zł /

Zadanie

Okres
realizacji

Środki
Powiatu
/ zł /
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Przebudowa drogi
powiatowej nr 1502 C
Kotomierz — Dobrcz

2009 rok

1.107.656

300.000

1.407.655

2.815.311

Razem
/ zł /

