
UCHWAŁA NR XXII/170/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przystąpienia do budowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę 
wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach "Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Na podstawie art.18 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek grupy radnych uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje do realizacji zadania pn. „Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego 
Kościerzyna - Północ - połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20".

2. Realizacja zadania nastąpi etapami w latach 2016-2019.

3. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz 
dofinansowane w latach 2017, 2018 i 2019 z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

§ 2. Zobowiązania finansowe wynikające z realizacji zadania określonego w § 1 będą 
pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Kościerzyna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis
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UZASADNIENIE

Projekt "Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego Kościerzyna - Północ - połączenie drogi wojewódzkiej

nr 214 z drogą krajową nr 20" jest projektem o kluczowym znaczeniu dla miasta Kościerzyna. Połączenie

drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214 po północno-zachodniej stronie miasta pozwoli na odciążenie

zatłoczonego centrum. To nowe połączenie drogowe otwiera także dostęp do nowych terenów inwestycyjnych

zlokalizowanych wzdłuż drogi. Realizacja tego zadania będzie miała duże znaczenie dla poprawy

bezpieczeństwa w mieście i pozwoli na równomierne rozłożenie ruchu wewnątrzmiejskiego oraz umożliwi

wyjazd z osiedli mieszkaniowych. Zdecydowanie poprawi się także dostępność komunikacyjna do Szpitala

Specjalistycznego. Rozwiązanie to ułatwi mieszkańcom dojazd do budowanej obwodnicy miasta Kościerzyna

bez konieczności wjazdu do zatłoczonego centrum. Realizacja tego projektu zapewni również dogodny dojazd

do Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica z możliwością pominięcia dojazdu ulicą Strzelnica, co przyczyni

się do ochrony zabytkowej Alei Jaworowej.

Środki finansowe za przejęte przez Skarb Państwa grunty pod obwodnicę miasta, które zasilą w kolejnych

latach budżet miasta w połączeniu z możliwością pozyskania środków z "Programu rozwoju gminnej i

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019„ to jedyna szansa na realizację tej strategicznej dla

miasta inwestycji.

Inwestycja może być realizowana w etapach.
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