Uchwala Nr 325A/II/2021
Zarzqdt Powiatu Nowota rskiego
z dnia 20 lipca 2021 roku

sprawie: pruystqpienia Powiatu Nowotarskiego

do naboru wniosk6w

na dolinansowanie zadaft w ramach Rzqdowego Funduszu Ronvoju
Dr6g i przygotowania projektu pod tytulem: ,,Przebudowa przejicia

/

dla pies4ych w km 7+100 w miejscowoici Ciche, Gmina Cxarny Dunajec
Powiat Nowotorski" przez powiatowq jednostkg organizaryjnq:
Powiato*y Zarz4d Drbgw Nowym Targu, ul. Szpitalna 14.

Na podstawie art. 32 ust

I

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (tekst

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

z dnia 30 paZdziemika

2014

r. w

Spoleczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego

sprawie przyjgcia Strategii Rozwoju

na lata 2015-2022, Zarz4d

Powiatu

Nowotarskiego postanawia co nastgpuje:

$1

do naboru wniosk6w na dofinansowanie zadai w ramach Rzqdowego
Funduszu Rozwoju Dr6g poprzez przygotowanie i zlo?enie wniosku dla zadania pod t5rtulem:
Przystgpuje sig

,,

Przebudowa przejicia dla pieszych

w km 7+100 w miejscowoici Ciche, Gmina Czarny

Dunajec/Powiat Nowotarski" przez powiatowq jednostkg organizacyjnq: Powiatowy Zarzqd
Dr6g w Nowym Targu, zgodnie z zal4cznikiem do uchwaty.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig StaroScie Powiatu Nowotarskiego.
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Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Krzysztof Faber
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Zalqcznik do Uchwaly Nr 3254/II/2021
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 lipca 2021 roku
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Tytul projektu:
,)prr"6udo*o przejicia dla pieszych w km
Dunaj e c / P ou, i a t N ow o t ar s ki "

7

+

I00 w miejscowoici Ciche. Gmino

Nazwa Programu, do kt6rego kierowany bgdzie wniosek aplikacyjny:
nrqao*y f*dut, Rozwoju Dr6g - Poprawa bezpieczeristwa ruchu pieszych
oddziatywania przejS6 dla pieszych

w

Czarny

obszarze

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

prawidlowvch
Jlg nat9z;nie *.t'1, il,ur odwietlenia przejs6 dla pieszych'.brak
rozwiqzau.
technicmo-budowlanych, opracowanie zastosowanie prawidlowych
1651K w miejscowo3ci
organizacji ruchu drogowego na oacinttu drogi powiatowej nr

Z*littr":i""

i

il;;il;
iv

Ciche.

Cel:

-eiem

bezpieczeristwa ruchu drogowego' a w szczeg6lnoSci
realizacji zadan jest poprawa
-oddzialpvania
przej Scia dla pieszych, a tym samym poprawa
pi..ry.tt, w obszarze

^.tu
jakodcizycia
mieszkanc6w danej miejscowoSci'

Planowane dzialania:
istniejqcych przejSc
rob6t budowlanych obejmuje kompleksowq modernizacjg
prawidlowych
_rozwiqzai
Oi, pJ-V.t, *raz z o.wietieniem tych przej.. oraz zastosowanie

i;il;;j;

*- J.g-L.";i -chu

d.ogo*"go

w miejscowo6ci Ciche.

*

"iqgu

drogi powiatowej

nr

165 I
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Termin realizacji:
Wrzesieri 2021 - LiPiec2022

Szacunkowa wartoS6 Projektu:
WartoSd calkowita: 60 000'00 zl

Wklad wlasnY: 30 000'00 zl
Powiat: 30 000.00 zl

Szacunkowa warto5d dofi nansowania:
WartoSd ogrilem: 30 000'00 zl
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