Uchwala Nr 326N1U2021
Zarz4du Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 lipca 2021 roku

I
I
ul. B

w

przystqpienia Powiatu Nowotarskiego do naboru wniosk6w
na dofinansowanie zadai w ramach Rzqdowego Funduszu Rozwoju
Dr6g i przygotowania projektu pod tytulem: ,,Przebudowa Przeiicio

sprawie:

dla pieszych w obszarze oddzialywanio w km od 6+506 do 6+616 (w tym
prTejicie dla piesTych w km 6+510) w miejscowoici foztiwka, Gmina Nowy
Targ/Powiat Nowolarski" przez powiatowq jednostkg organizacyjnl:
Powiatowy Zarzqd Dr6g w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14.

I

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

2020

r. poz.920) w zw. z Uchwal4 Nr 339D(LVU2014 Rady Powiatu

Na podstawie art. 32 ust

jednolity: Dz.

l). z

Nowotarskiego

z dnia 30 pa2dziemika

2014

r. w

Spolecmo-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego

sprawie przyjgcia strategii Rozwoju

na lala 2015-2022, Zanqd

Powiatu

Nowotarskiego postanawia co nastgpuje:

$r
przystgpuje sig do naboru wniosk6w na dofinansowanie zadah
Funduszu Rozwoju Dr6g poprzez przygotowanie

i

w

ramach Rz4dowego

zloaene wniosku dla zadania pod tytulem:

,,Przebudowa przejicia dla pieszych w obszarze oddzialryania w

hn od 61566 66 6+646

(w tym przejicie dla pieszych w km 6+510) w miejscowoici Pyz6wka, Gmina Nowy
Targ/Powiat Nowotarski" przez powiatow4 jednostkq organizacyjnq: Powiatowy Zarz4d
Dr6g w Nowym Targu, zgodnie z zal4cznikiem do uchwaly.

$2
Wykonanie uchwaly powierza sig Staro6cie Powiatu Nowotarskiego'

nTt

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Krzyszto Faber
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Zalqcznik do Uchwa$ Nr 326Nlll202l
Zarzqdt Powiatu Nowotarskiego
z dnia 20 lipca 2021 roku

) POWIATU
T,\RGU
.llin'pro l4

Tytul projektu:
,, Przebudowa przejicia dla pieszych w obszarze oddziabwania w km od 6+506 do 6+646
(w tym przejicie dla pieszych w km 6+510) w mieiscowoici Pyzdwka, Gmina Nowy
Targ/Powiat N owo t ars ki "
Nazwa Programu, do kt6rego kierowany bgdzie wniosek aplikacyjny:
Rzqdowy Fundusz Rozwoju Dr6g - Poprawa bezpieczeristwa ruchu pieszych
oddzialyrvania przej 56 dla pieszych

w

obszarze

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Zwigkszajqce sig natgZenie ruchu, brak oswietlenia przejsd dla pieszych, brak prawidlowych
parametr6w techniczno-budowlanych, opracowanie i zastosowanie prawidlowych rozwi4zair
w organizacj i ruchu drogowego na odcinku drogi powiatowej nr 1660K w miejscowo(ci
Pyz6wka.

Cel:
celem realizacji zadari jest poprawa bezpieczerlstwa ruchu drogowego, a w szczeg6lnosci
ruchu pieszych, w obszarze oddzialywania przejScia dla pieszych, a tym samym poprawa
j ako5ci

zycia mieszkaric6w danej miej scowo6ci.

Planowane dzialania:
Realizacja rob6t budowlanych obejmuje kompleksowq modemizacjg istniej4cych przejSd
dla pieszych wraz z oswietleniem tych przejd6 oraz zastosowanie prawidlowych rozwiqzan
w organizacji ruchu drogowego w ciqgu drogi powiatowej nr 1660K w km 6+510
w miejscowodci Pyz6wka.

Termin realizacji:
Wrzesieri 2021 - Lipiec 2022

Szacunkowa warto56 projektu

:

WartoSd calkowita: 140 000,00 zl

Wklad wlasny: 70 000'00 zl
Powiat: 70 000"00 zl

Szacunkowa wartoS6 dofi nansowania:
Warto5d og6lem: 70 000'00 zl
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KrzYszto Jaber

