Uchwała Nr XXIX/244/06
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 29 marca 2006 roku
w sprawie

stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg
przeznaczonych do utwardzenia asfaltem i kamieniem
wapiennym

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
2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie (opublikowanej w
Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 13 poz. 215)

Rada Miejska
§1
Wyraża stanowisko, iż utwardzanie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Kowalewo
Pom. powinno odbywać się w następującej kolejności:
1) ustala się kolejność ulic na terenie miasta Kowalewo Pom. przeznaczonych do
utwardzenia nawierzchni kamieniem wapiennym:
a) ul. Sienkiewicza,
b) ul. Mikołaja z Ryńska;
2) ustala się kolejność ulic na terenie miasta Kowalewo Pom. przeznaczonych do
utwardzenia nawierzchni asfaltem, kostką kamienną lub betonową:
a) ul. Szkolna,
b) ul. Ogrodowa wraz drogami dojazdowymi do drogi krajowej,
c) ul. Strażacka;
3) ustala się kolejność dróg na terenie gminy Kowalewo Pom. przeznaczonych do
utwardzenia nawierzchni asfaltem:
a) Pruska Łąka: odcinek drogi gminnej nr 110108C Gronowo – gr. gminy –
– Pruska Łąka o dł. ok. 150 mb od drogi powiatowej w Pruskiej
Łące do drogi prowadzącej do „pałacu” w Pruskiej Łące
b) Wielkie Rychnowo (droga prowadząca k/Szkoły Podstawowej) : remont
istniejącego odcinka o nawierzchni asfaltowej przy użyciu emulsji
i grysów oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej z destruktu
asfaltowego wraz z powierzchniowym jej utrwaleniem emulsja i
grysami na odcinku od Szkoły Podstawowej do drogi powiatowej
w kier. Mlewca,
c) Otoruda:
odcinek drogi gminnej nr 110032C Pluskowęsy – gr. gminy –
– Pływaczewo znajdujący się na terenie Sołectwa Frydrychowo od
końca istniejącej nawierzchni asfaltowej do granicy gminy –
realizacja zadania pod warunkiem utwardzenia przez Gminę
Wąbrzeźno asfaltem odcinka od granicy gmin do drogi
powiatowej w Pływaczewie,
d) Pruska Łąka – Wielka Łąka: odcinek drogi gminnej nr 110108C Gronowo – gr.
gminy – Pruska Łąka od drogi dojazdowej do „pałacu” do drogi
gminnej nr 110110C Wielka Łąka – Pruska Łąka – Młyniec oraz
odcinek drogi gminnej nr 110110C Wielka Łąka – Pruska Łąka –
Młyniec od drogi gminnej nr 110108C Gronowo – gr. gminy –
Pruska Łąka do drogi powiatowej w Wielkiej Łące,

- 2 e) Martyniec:

modernizacja istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
nr 110119C Kowalewo Pom. – Martyniec - Kowalewo Pom. na
odcinku od drogi gminnej 110124C Martyniec – Sierakowo do
drogi powiatowej Kowalewo Pom.– Wąbrzeźno wraz z ul.
Kilińskiego,
f) Elzanowo – Mariany:
odcinek drogi gminnej nr 110115C Elzanowo – Paśniki –
Nowy Dwór od drogi krajowej w Elzanowie do drogi gminnej nr
110116C Elzanowo – Mariany oraz droga gminna nr 110116C
Elzanowo – Mariany w całości,
g) Frydrychowo – Otoruda: droga gmina nr 110139C Frydrychowo w całości
(prowadząca k/sklepu) oraz odcinek drogi nr 110138C od
skrzyżowania z drogą 110139C do skrzyżowania z drogą 110132C
oraz odcinek drogi 110132C w miejscowości Otoruda od
skrzyżowaniu z drogą 110138C do istniejącej nawierzchni
asfaltowej,
h) Chełmonie:
odcinek drogi gminnej nr 110127C Bielsk – Chełmonie –
gr. gminy - Leśno znajdujący się na terenie Sołectwa Chełmonie
od drogi powiatowej Chełmonie – Ostrowite do granicy lasu.
§2
Realizacja poszczególnych zadań, o których mowa w § 1 uzależniona ma być od
wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w uchwałach Rady
Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy.
§3
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 doraźna Komisję ds.
dróg.
§4
Traci moc uchwała nr XII/102/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 10 marca
2004 roku w sprawie ustalenia wykazów dróg i ulic przeznaczonych do utwardzenia
asfaltem i kamieniem wapiennym.
§5
Realizacje uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pom.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

