Uchwala Nr 313A/II/2021
Zarzqdru Powiatu Nowota rskiego

ZARZ{D POwtA.
W NOWYM TAK(

z dnia 13 lipca 2021

ul. Boleslawa Wstydli\t-8,
34-400 Nowr T.rr,

w sprawle:

r.

wydania opinii dolycz4cej realizzcji zadania pn.: ,Xozbudowa drogi powiatowej nr
1678K Raba Wyina
istniej4cego mostu

-

Podwilk od km I l+159,00 do km I l+500,00 wtaz z rozbi6*4

i budow4 mostu na potoku Bez Nazwy w ci4gu drogi powiatowej nr

1678K Raba Wyzna

-

Podwilk w km ll+205 oraz rozbi6rka istniej4cego mostu na

potoku Orawka w ciqgu drogi powiatowej nr 1678K Raba Wy2na

-

Podwilk w km

I I +439,E0 w miejscowo6ci Podsamie".

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

z 2020 r. poz.

92O

z pbin. un.) oraz art. 1lb ust. I ustawy z dnia l0

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

publicznych (tekst jednolity Dz. tJ.

z

2020

r. poz. 1363 z p6in. zm.) Zarz4d

Powiatu

Nowotarskiego uchwala. co nastgpuje:

$l
1.

Opiniuje sig negatywnie realizacjg zadania pn.: ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1678K
Raba Wyina
mostu

lryZna

i

-

Podwilk od bn I 1+ 159,00 do bn I 1+500,00 wraz z rozbidrkq istniejqcego

budowq mostu na potoku Bez Nazwy w ciqgu drogi powiatowej nr 1678K Raba

-

w ciqgu

Podwilk w ton t1+205 oraz rozbi6rka islnieiqcego mostu na potoku orawka

drogi powialowej

nr

1678K Raba Wy2na

-

Podwilk

w km

11+439,80

w miejscowoici Podsarnie" na wniosek Z,atzad]u Powiatu Nowotarskiego, dzialajqcego

przez pelnomocnika

- Krzysztofa

Waniczka, zgodnie z przedlo2onym wnioskiem z daty

30 czerwca 2021 r. (dala wplywu do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
2021 r.) o wydanie opinii dotyczecej realizacji zadania

- I lipca

jak wyaej oraz zal4czon4 do niego

dokumentacj4 projektowq (w tym mapa z proponowanym przebiegiem drogi, okreslenie

zrnian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, analiza powiqzania
z

innymi drogami publicznymi stanowi4ce zal4czrrik nr

I

do niniejszej

uchwaly)

opracowanq w czerwcu 2021 r. przez: F'U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek w Nowym
Sqczu.

2.

Uzasadnienie opinii wyra2onej w ust. 1 przedstawia pismo Powiatowego zav4du Dt6g
w Nowym Targu znak: PZD-IU.421.2.6.2020 z drtra 9 lipca 202k., stanowi4ce zal4cznik
nr 2 do niniejszej uchwaty.

$2
Wykonanie uchwaly powierza siE Starodcie Nowotarskiemu.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjEcia.
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