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Uchwala Nr 368/YIII/2021
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Zarzqdu Powiatu Nowota rskiego

.ra v{stYdliwego 14
x I Nowy Targ

w sprawle:

zdnia24 sierpnia 2021 r.

wydania opinii dotycz4cej realizacji zadania pn.: ,, Rozbudowa drogi gminnej nr

od bn 0+595,00 do km 1+409,00 wraz z

K363949 ,,1-gg Dolny-Brzeg"

infrastruhurq technicznq oraz budowq i rozbi6rk4 mostu na rzece Dunajec w
miejscowoici Tylmanowa, gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. 1).

z 2020 r. poz. 920 z p6in. zm.) oraz art. 1lb ust. I ustawy z dnia

10

kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g

publicmych (tekst jednolity Dz. lJ.

z

2020

r. poz.

1363

z

poin. zm.) Zaru4d Powiatu

Nowotarskiego uchwala, co nastgpuje:

$l
opiniuje sig pozl,tywnie realizacjg zadania pn.: ,, Rozbudowa drogi gminnej nr K363949

,,1-9g

Dolny-Brzeg" od ton 0+595,00 do km t+109,00 wraz z infrastruldurq technicznq oraz budowq
i rozbihrkq moslu no rzece Dunajec w miejscowoici Tylmanowa, gmina Ochotnica Dolna,

powidt

nowotdrskr

pelnomocnika

-

",

na

wniosek W6jta Gminy Ochotnica Dolna, dzialaj4cego przez

Krzysztofa Farona, zgodnie z przedlo2onym wnioskiem z daly 2 sieryna 2o2l r.

(data *pl1"wu do starostwa Powiatowego w Nowym Targu

dotycz4cej realizacji zadania

-

6 sierpnia 2021 r.) o wydanie opinii

jak wyaej oraz zal4czonq do niego

tym mapa z proponowanym

dokumentacjq projektow4 (w

drogi, okre6lenie zmian w dotychczasowej
analiza powi4zania z innymi drogami publicmymi

przebiegiern

infrastrukturze zagospodarowania terenu,

stanowiqce zzlqczrikdo niniejszej uchwaly) opracowanq w lipcu 2021 r. ptzez: Krzysztof Faron

FKprojekt Biuro Uslug hZynierskich w I-4cku.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig Staro5cie Nowotarskiemu'

$3
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Uchwala wchod zi w Zycie z dniem podjqcia
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