UCHWAŁA NR X/104/12
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia
Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/24/02
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Kowalewo Pomorskie (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r., Nr 13, poz. 215) , zmienionego uchwałą Rady Miejskiej
Nr XXV/267/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r., Nr 24, poz. 270)
§ 1. Rada Miejska wyraża stanowisko, iż utwradzenie ulic i dróg na terenia miasta i gminy Kowalewo
Pomorskie powinno odbywać się w następującej kolejności:
1. ustala się kolejność utwardzenia ulic i dróg na terenie gminy Kowalewo Pom., poprzez wykonanie
nawierzchni destruktem asfaltowym, bądź metodą wgłębnego bitumowania:
1) Elzanowo - Mariany – droga gminna nr 110116C relacji Elzanowo – Mariany od zmodernizowanego odcinka
drogi gminnej nr 110115C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2104C na długości ok. 1,8 km.
2) Borówno – Paśniki – Wielkie Rychnowo – odcinek drogi gminnej nr 110107C relacji Borówno – Mariany
wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 110115C relacji Elzanowo – Paśniki – Nowy Dwór, na długości ok. 2,0
km.
3) ul. Kościuszki w Kowalewie Pom. – droga gminna nr 110711C od utwardzonego odcinka do drogi
powiatowej nr 1722C na długości ok.1,2 km.
4) Wielka Łąka - droga gminna nr 110109C relacji Wielka Łąka – Szewa od utwardzonego odcinka do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2105C w m. Szewa na długości ok. 2,2 km.
5) Wielkie Rychnowo - Kamionki – droga gminna nr 110113C relacji Wielkie Rychnowo – gr. gminy –
Gronówko do granic gminy, na długości ok. 1,2 km.
6) Bielsk – odcinek drogi gminnej nr 110127C relacji Bielsk – Chełmonie – gr. gminy od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2108C do skrzyżowania z drogą gminną nr 110129C na długości ok. 1,3 km.
7) Mariany - droga gminna prowadząca przez wieś wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 110118C, łącząca drogę
powiatową nr 2103C z drogą powiatową nr 2104C na długości ok. 2,0 km.
8) Szychowo – droga gminna nr 110121C relacji Szychowo – Mariany łącząca drogę krajowa nr 15 z drogą
powiatową nr 2104C na długości 1,2 km.
9) Chełmoniec – odcinek drogi gminnej nr 110131C relacji Gapa – Chełmoniec – gr. gminy – Skępsk
prowadzący przez wieś Chełmoniec na długości ok. 0,9 km.
10) Pluskowęsy – Parcele - droga gminna nr 110133C relacji Pluskowęsy – Parcele na długości ok. 0,9 km.
11) Srebrniki – droga gminna nr 110105C relacji Mlewiec – Lądy na długości ok. 1,9 km.
12) Pruska Łąka – odcinek drogi gminnej nr 110130C wraz z drogą prowadzącą po działkach geod. 13 i 57, na
odcinku ok. 2,6 km.
2. ustala się kolejność utwardzenia dróg na terenie gminy Kowalewo Pom., poprzez wykonanie nawierzchni
destruktem asfaltowym, bądź metodą wgłębnego bitumowania przy udziale środków finansowych budżetu
Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej:
1) Borówno – odcinek drogi od krzyża usytuowanego przy drodze powiatowej Wielka Łąka – Mlewiec do nowopowstającego osiedla wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 110115C do skrzyżowania z drogą powiatową na
długości ok. 1,7 km. Realizacja zadania oraz jego wielkość uzależniona od wysokości otrzymanej dotacji.
2) Pruska Łąka – droga gminna nr 110108C relacji Gronowo – Pruska Łąka od zmodernizowanego odcinka do
granic gminy. Długość ok. 0,6 km. Realizacja zadania oraz jego wielkość uzależniona od wysokości
otrzymanej
dotacji.
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§ 2. 1. Realizacja poszczególnych zadań, o których mowa w § 1 uzależniona będzie:
1) od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w uchwale Rady Miejskiej w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy,
2) od wielkości pozyskanego destruktu asfaltowego.
2. Ustala się, że przebudowa danej drogi, ujętej w § 1 zostanie rozpoczęta i dokonana w całości tylko
w przypadku zabezpieczenia przez sołectwo środków finansowych na wzmocnienie istniejącej podbudowy,
poprzez zakup kamienia wapiennego, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1.
3. Niezabezpieczenie przez sołectwo środków finansowych na wzmocnienie podbudowy całego odcinka drogi,
skutkować będzie zmianą kolejności utwardzania dróg chyba, że środki zabezpieczone w budżecie gminy pozwolą
Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pom. na skredytowanie max. 20% udziału sołectwa w realizacji zadania.
§ 3. 1. W przypadku, gdy droga wskazana w § 1 położona jest na terenie dwóch sołectw, zobowiązuje się
poszczególne Rady Sołeckie do zawarcia stosownego porozumienia, mającego na celu partycypację w kosztach
zakupu kamienia wapiennego na wzmocnienie istniejącej podbudowy.
2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 winno zostać zawarte do końca roku budżetowego, poprzedzającego
rok, w którym będzie planowana do wykonania przebudowa. Brak stosowanego porozumienia pomiędzy
sołectwami skutkować będzie zmianą kolejności utwardzenia dróg, z zastrzeżeniem § 2.
§ 4. Dopuszcza się możliwość utwardzenia innej drogi gminnej lub zmianę kolejności utwardzenia dróg
ustalonej w § 1, jeżeli udział sponsora w kosztach zadania wynosić będzie co najmniej 50% po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Doraźną Komisję ds. problematyki drogownictwa.
§ 5. W przypadku, gdy na terenie sołectwa znajdują się odcinki dróg, których budowa została rozpoczęta
i niezakończona w całości, a utwardzenie tych odcinków nie jest przewidziane w uchwale zebrania wiejskiego,
upoważnia się Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. do przeznaczenia środków przyznanych sołectwu w ramach
dofinansowania remontów dróg, na wykonanie podbudowy w celu utwardzenia brakujących odcinków.
§ 6. Traci moc uchwała nr XIII/128/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia oraz uchwała nr
XXIII/238/09 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stanowiska
dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia.
§ 7. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pom.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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