UCHWAŁA NR VII/40/2015
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie współdziałania i partycypowania w kosztach realizacji zadania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na okres programowania
2014 – 2020 pod nazwą
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno – Polanów etap przebudowy
i rozbudowy przejścia przez m. Sławno”
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072)
uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na:
1) współdziałanie przez Gminę Miasto Sławno z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie działającym w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego
w zakresie realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku
Sławno – Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno”,
2) partycypowania przez Gminę Miasto Sławno w dofinansowaniu zadania, o którym mowa w pkt 1,
poprzez udzielenie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie
3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno, którego jednocześnie
upoważnia się do zawarcia odpowiedniej umowy lub porozumienia regulującego zasady
współdziałania i wysokość zobowiązań, w granicach określonych niniejszą uchwałą.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Planowany zakres przebudowy drogi wojewódzkiej nr 205 przebiegającej przez m. Sławno
obejmuje odcinek drogi o łącznej długości 1,860 km od skrzyżowania z ul. Morską , będzie
przechodził wzdłuż ulic Armii Krajowej, Dworcowej, ul. Koszalińską i Łączną i zakończy się
zjazdem na węzeł obwodnicy. Odcinek ten stanowi ważny ciąg komunikacyjny.
W zakres planowanej inwestycji wchodzą: przebudowa nawierzchni jezdni, przebudowa
skrzyżowań z elementami uspokojenia ruchu, budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej
tj.: chodników, miejsc postojowych, zjazdów, zatok autobusowych, przebudowa obiektu
mostowego. Powyższe prace poprawią stan techniczny nawierzchni drogi i chodników oraz
umożliwią komfortowe i bezpieczne korzystanie z tego ciągu komunikacyjnego przez
mieszkańców miasta i turystów. Zasadne jest partycypowanie przez Gminę Miasto Sławno
w sfinansowaniu części kosztów tego zadania.
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