STANOWISKO Nr 10/13
Rady Gminy Nowa Ruda
podjęte na sesji Rady Gminy Nowa Ruda
w dniu 19 lutego 2013 r.
w sprawie wyrażenia woli przejęcia drogi wojewódzkiej nr 385 położonej na terenie Gminy
Nowa Ruda do kategorii dróg gminnych
Działając na podstawie § 43 ust. 3 Statutu Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2003 roku
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2003 r. Nr 122, poz. 2204; z późn. zm.)
Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§1
Gmina Nowa Ruda wyraża wolę przejęcia drogi wojewódzkiej nr 385 położonej na terenie Gminy Nowa
Ruda przy jednoczesnym pozbawieniu jej kategorii drogi wojewódzkiej, do kategorii dróg gminnych,
z zastrzeżeniem § 2.
§2
Przejęcie drogi, o której mowa w § 1 do kategorii dróg gminnych nastąpi pod warunkiem wykonania
w latach 2013-2016 przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych zadań:
Miejscowość Włodowice, droga wojewódzka nr 385
1)

Remont nawierzchni na całej szerokości jezdni, poprzez wymianę warstwy ścieralnej ułożonej na
dodatkowej warstwie wyrównującej, w granicach administracyjnych Gminy Nowa Ruda (szacowany
zakres: długość ok. 3,5 km), oraz likwidacja obsuwiska i zabezpieczenie pasa drogowego przed
obsuwaniem się na wysokości działki nr 289, wykonane w latach 2014-2015,

2)

wykonanie chodnika w kierunku Miasta Nowa Ruda w granicach administracyjny Gminy Nowa Ruda,
szacowany zakres: chodnik jednostronny, od wysokości budynku nr 12a w miejscowości Włodowice
do skrzyżowania z ul. Fredry w mieście Nowa Ruda, długość ok. 750 mb. w latach 2014-2015.

Miejscowość Ludwikowice Kłodzkie, droga wojewódzka nr 381
1) częściowy remont nawierzchni na całej szerokości jezdni, szacowany zakres: od wysokości budynku
nr 49 do skrzyżowania z ul. Wiejską, długość ok. 690 mb. w latach 2013-2014;
2) wykonanie chodnika zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę Nr I -D -75/12 z dnia 7 marca 2012 r.,
km 28+706 do km 29+720 w latach 2013-2014.
Miejscowość Bożków, droga wojewódzka nr 381
1) remont nawierzchni na całej szerokości jezdni w granicach administracyjnych Gminy Nowa Ruda,
szacowany zakres: długość ok. 4,0 km od granicy sołectwa Koszyn i miasta Nowa Ruda, do granicy
z miejscowością Święcko w Gminie Kłodzko w latach 2015-2016.
§3
Celem zabezpieczenia właściwej realizacji zadań, będących wzajemnymi zobowiązaniami,
o których mowa w § 1 i 2 niniejszego stanowiska, upoważnia się Wójta Gminy Nowa Ruda
do zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Samorządem Województwa
Dolnośląskiego.
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