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Uchwala Nr 322Nlll202l
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia20lipca 2021 roku

w sprawie: przyst4pienia Powiatu Nowotarskiego do EDYCJI NR I Programu Rz4dowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych i przygotowania
projektu pod tytulem:,,Rozbudowa, modernizacia, likwidacia skutkdw
powodzi na drogach nr 1636K oraz 1637K stanowiqqtch slrategiczne ciqgi
komunikacyjne dla regionu Pienin" przez powiatowq jednostkq
organizacyjnq: Powiatowy Zarzqd Dr6gw Nowym Targu, ul. Szpitalna 14.

Na podstawie art. 32 ust 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (tekst

jednolity: Dz. lJ. z 2020 r. poz.920) w zw. z Uchwal4 Nr 339,XLVI/2014 Rady Powiatu
Nowotarskiego

z

dnia 30 p?tadziemika 2014

r. w

Spoleczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego

sprawie przyjgcia Strategii Rozwoju

na lata 2015-2022, Zarz4d

Powiatu

Nowotarskiego postanawia co nastgpuje:

$1
Przystgpuje sig do naboru wniosk6w

o

dofinansowani

e zadai w

Programu Rz4dowy Fundusz Polski tr-ad: Program Inwestycj
przygotowanie

i

i

ramach EDYCJI

NR

1

Strategicznych poprzez

zloaer|ie wniosku dla zadania pod tyrulem: ,, Rozbudowa, modernizacja.

tibwidacja skutk'w powodzi

na

drogach

nr 1636K oraz 1637K stanowiqcych stralegiczne

ciqgi komunikacyjne dla regionu Pienin" przez powiatowq jednostkg

organizacyjn4:

Powiatowy Zarzqd Dr6g w Nowym Targu, zgodnie z zalqcztikiem do uchwaty'

$2
Wykonanie uchwaly powierza siE Starodcie Powiatu Nowotarskiego.

!J
Uchwala wchod zi w lycie z dniem podjqcia.
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qcznik do Uchwaly Nr 322N1U2021
Zarzqdu Pow iatu Nowotarskiego
z dnia 20lipca 2021 roku

Tytul projektu:
Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutk6w powodzi na drogach nr 1636K oraz 1637K
stanowiqcych strategiczne ciqgi komunikacyjne dla regionu Pienin"
,,

Nazwa Programu, do kt6rego kierowany bgdzie wniosek aplikacyjny:
EDYCJA NR I Program Rz4dowy Fundusz Polski tr-ad: Program Inwestycji Strategicznych

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

:

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Zly stan technicmy infrastruktury drogowej, na przedmiotowych odcinkach dr6g brak
chodnik6w, zty stan techniczny dojazd6w do mostu, zwigkszaj4ce sig natqzenie ruchu na
odcinku drogi powiatowej nr 1636K i I 637K.
Cel:

Zmniejszenie koszt6w eksploatacyjnych, poprawa bezpieczenstwa

i

dostqpnodci
przejazdu.
komunikacyjnej, zmniejszenie koszt6w funkcjonowania, zmniejszenie czasu

Planowane dzialania:
Przebudowa mostu na rzece Dunajec w ci4gu drogi powiatowej nr 1637K HarklowaTylmanowa w km 0+127,00 w miejscowodci Knur6w;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika)
w miejscowoSci Ochotnica Dolna;
3. Rernont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w km 4+396,25 do km
4+474,75 oraz zabezpieczenie korpusu drogi przy pomocy koszy siatkowokamiennych w km 4+421 ,25 do km 4+444,7 5;
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika
i sciezki rowerowej czuby - Jurkowski Potok) od km ok 13+898 do km ok. 15+223
w miejscowodci Ochotnica G6ma;
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa na odcinku od km
ok. 16+550 do km ok. 17+299.90 budowa chodnika i icie2ki rowerowej Kaplony
Kudowe w miejscowo6ci Ochotnica Dolna;
6. Przebudowa modemizacja drogi powiatowej nr 1637K Harklowa Tylmanowa
w km 2+550 do km 6+850;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Kroscienko Szczawnica w miejscowosci
Szczawnica (budowa chodnika) w km od l+77 5 - do km w 3+296 wraz z przebudowq
ci4gu pieszo -jezdnego w km l+'175 - 2+470.

l.

-

i

-

-

Termin realizacji:
Maj2022 - Grudziei2024
Szacunkowa wartoSd projektu:
Warto5d calkowita: 39 850 000'00 zl

Wklad wlasny: I 992 500'00 zl
Powiat: 996 25O,00 z\
Gmina: 996 250,00 zl
Szacunkowa wartoSd dofi nansowania:
WartoSd og6lem: 37 857 500,00 zl
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