
UCHWAŁA NR XXXII/262/17
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Będzino  od  Powiatu Koszalińskiego  zadania inwestycyjnego pod 
nazwą " Przebudowa i remont drogi do węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów- Kładno- 
Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6"

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 12 pkt  8a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730, poz. 935) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440, poz.1920, poz.1948, poz. 2255;  z 2017r. poz.191, 
poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Powiat Koszaliński powierza Gminie  Będzino   do realizacji zadanie polegające na przebudowie drogi 
powiatowej Nr 3504Z na odcinku Pleśna- Kładno- Śmiechów o długości ok. 3,85 km w ramach inwestycji pn.: 
"Przebudowa i remont drogi do węzła Borkowice na odcinkach Borkowice- Śmiechów- Kładno- Pleśna 
w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6".

§ 2. 

Gmina Będzino przejmuje zadanie publiczne  zarządzania drogą powiatową Nr 3504Z w ramach pełnienia 
funkcji inwestora na czas realizacji zadania w zakresie działek nr: 52, 42/2 obręb ewidencyjny Pleśna, 116, 
36/3 obręb ewidencyjny Kładno oraz 12/1 obręb ewidencyjny Śmiechów.

§ 3. 

Zasady współpracy określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Koszalińskim,
a Gminą Będzino.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Będzino..

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/262/17

Rady Gminy w Będzinie

z dnia 11 września 2017 r.

Gmina Będzino wnioskuje w ramach ZIT o uzyskanie dofinansowania na  realizację zadania pod nazwą 
Przebudowa i remont drogi do węzła Borkowice na odcinkach Borkowice-Śmiechów- Kładno- Pleśna 
w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6"

zakres inwestycji będzie obejmował również przebudowę drogi powiatowej Nr 3504Z na odcinku Pleśna- 
Kładno- Śmiechów. W związku z tym niezbędnym dokumentem do wniosku jest porozumienie spisane 
pomiędzy Powiatem Koszalińskim a Gminą  Będzino. Niniejsza uchwała upoważni Wójta  do podpisania 
stosownego porozumienia.

Realizacja przedmiotowego zadania poprawi warunki życia mieszkańców
oraz dostępność komunikacyjną.

Podjęcie uchwały konieczne jest do przystąpienia do działań zmierzających do realizacji zadania.
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