UCHWAŁA NR XXV/133/16
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego w pasie
drogowym dróg powiatowych Nr 3530Z, Nr 3529Z, Nr 3523Z oraz Nr 3532Z
Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz.460, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do wspólnej realizacji należące do właściwości Powiatu Koszalińskiego
zadania inwestycyjne polegające na budowie dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno w
pasach dróg powiatowych Nr 3530Z, Nr 3529Z, 3523Z oraz Nr 3532Z.
§ 2. Szczegółowe zasady i warunki współdziałania i współfinansowania zadania, o którym
mowa w §1 określi porozumienie, przy czym Gmina Świeszyno pełnić będzie funkcje zarządcy
dróg określonych w § 1.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/123/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 2 czerwca 2016 r.
sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg
powiatowych Nr 3530Z, Nr 3529Z oraz Nr 3532Z.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Stanisław Komar
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Uzasadnienie
Gmina Świeszyno uczestniczy w przygotowaniach umożliwiających aplikowanie
o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
w perspektywie finansowej 2014 – 2020, na mocy Porozumienia z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zawiązania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w celu współpracy
jednostek samorządu terytorialnego, służącej realizacji działań w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, podpisanego przez 19 gmin oraz przyjętej Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego.
W ramach Związku ZIT Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego opracowano listę projektów, którym planowo w trybie pozakonkursowym
będą przyznawane środki finansowe na ich realizację. Wśród projektów zgłoszonych
w ramach Strategii ZIT dla działania pn.: „Zrównoważona multimedialna mobilność miejska
i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla KKBOF” Gmina
Świeszyno zgłosiła projekt pn.: „Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Świeszyno”.
Projekt zakłada budowę dróg dla rowerów o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 10 km
w pasach dróg powiatowych: Niekłonice - Dunowo 3529Z; Konikowo – Niekłonice 3530Z,
Dunowo - Strzekęcino 3532Z; Dunowo - Dunowo 3523Z, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
tj. zadaszonymi parkingami dla rowerów przy centrach przesiadkowych oraz wykonaniem
stałej organizacji ruchu dla poprawy bezpieczeństwa. Planowana trasa rowerowa połączy
takie miejscowości jak: Niekłonice, Konikowo, Jarzyce, Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino
z dwoma centrami przesiadkowymi zlokalizowanymi w miejscowości Niekłonice - Nr 1
oraz w miejscowości Dunowo - Nr 2.
Powiat Koszaliński wyraził wolę realizacji ww. zadania polegającego na budowie dróg
rowerowych w pasie dróg powiatowych Nr 3530Z, 3529Z, 3523Z oraz 3532Z.
Budowa dróg rowerowych wpłynie pozytywnie na rozwój regionu oraz promocje turystyki
Gminy Świeszyno oraz Powiatu Koszalińskiego. Szczegółowy zakres regulujący warunki
współpracy zostanie zawarty w porozumieniu pomiędzy Gmina Świeszyno,
a Powiatem Koszalińskim.
W związku z nieujęciem w Uchwale Nr XVIII/143/16 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia
21 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na budowie dróg dla rowerów
na terenie Gminy Świeszyno, drogi powiatowej Nr 3523Z, która wchodzi w zakres ww.
zadania, Rada Gminy Świeszyno w dniu 2 czerwca również podjęła uchwałę, w której nie
widnieje powyższa droga powiatowa. Rada Powiatu w dniu 16 czerwca br. podjęła uchwałę
Nr XX/165/16 uzupełnioną o drogę Nr 3523Z. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest
podjęcie przez Radę Gminy Świeszyno uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu
Koszalińskiego zadania inwestycyjnego w pasie drogowym dróg powiatowych uzupełnioną o
drogę powiatową Nr 3523Z.
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