Starosta Policki
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

Police, dnia 4 listopada 2021 r.

Pani
Aneta Rejczyk – Matysiak
Radna Powiatu Polickiego
DP.0003.16.2021.MS
Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 22 października 2021 r., który do kancelarii głównej
Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu 22 października 2021 r., a także mając na
uwadze brzmienie § 63 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468) oraz art. 237 § 2 i art. 238 § 1 w związku z art.
247 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, co następuje.
Zakres inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3920Z na odcinku Dołuje –
Stobno” ustalony został w projekcie budowlanym opracowanym na zlecenie Powiatu
Polickiego i obejmuje zmianę konstrukcji jezdni drogi powiatowej na odcinku 2,527 km wraz
z jej poszerzeniem do 6,0 m oraz wykonaniu robót towarzyszących, takich jak wykonanie
utwardzenia poboczy, przebudowę istniejących zjazdów, wycinkę drzew i krzewów
kolidujących z inwestycją, odtworzenie rowów melioracyjnych, przełożenie nawierzchni
istniejących chodników w Dołujach w celu ich dostosowania wysokościowego do zmienionej
niwelety jezdni. Zakres inwestycji nie obejmuje budowy zarówno nowych odcinków
chodników jak i ścieżki rowerowej. Celem tej inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji jezdni,
w tym również zwiększenie nośności nawierzchni w celu umożliwienia ruchu pojazdów o
obciążeniu 115 kN/oś.
Projekt ten uzyskał dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3,0 mln zł, tymczasem wartość
kosztorysowa inwestycji ustalona została na kwotę 7,6 mln zł. Mając na uwadze już istniejące
trudności z ustaleniem źródła finansowania wkładu własnego tej inwestycji Zarząd Powiatu w
Policach nie widzi możliwości jej rozszerzenia o budowę ścieżki rowerowej.
Odnosząc się natomiast do Pani wniosku o stworzenie planu budowy ścieżek rowerowych
na terenie Powiatu Polickiego informuję, że prognoza dochodów Powiatu Polickiego na lata
następne nie daje możliwości tworzenia dalekosiężnych planów odnośnie rozwoju sieci
rowerowej. Zarząd Powiatu w Policach skupia się przede wszystkim na realizacji inwestycji w
zakresie dróg powiatowych w celu doprowadzenia ich stanu do zgodności z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
Na oryginale właściwy podpis
Andrzeja Bednarka, Starosty Polickiego
Otrzymują do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. ST
3. SP

