
Uchwała Nr XXXV/217/09
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 25 marca 2009 roku 

w sprawie włączenia do planów inwestycyjnych Powiatu Nyskiego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej            nr 1529 O na odcinku Jegielnica – Przydroże Małe ( Ligota Ścinawska)
w Gminie Korfantów.

Na podstawie art.18 ust.1 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm. Dz.U 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 roku Nr 180 poz. 1111)  Rada Miejska w Korfantowie uchwala:

§ 1

	Wnioskuje się do Rady Powiatu  o włączenie do planów inwestycyjnych Powiatu na 2010 roku przebudowę odcinka drogi Powiatowej Nr 1529 O na odcinku Jegielnica – Przydroże Małe  (Ligota Ścinawska) w Gminie Korfantów.

 Uzasadnienie stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


	       							        Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów










Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/217/09
          Rady Miejskiej w Korfantowie 
                                                                                                             z dnia 25 marca 2009 roku





Uzasadnienie.

	


Droga powiatowa nr 1529 O na odcinku Jegielnica - Przydroże Małe jest drogą gruntową o bardzo złym stanie technicznym. Z uwagi na liczne uszkodzenia i wielkie ubytki w jej nawierzchni stwarza zagrożenia  wystąpienia poważnych uszkodzeń pojazdów, co rodzić może po stronie zarządcy drogi odpowiedzialność za ewentualne szkody doznane przez jej  użytkowników. 
Zły stan techniczny drogi, to także możliwość  wystąpienia wypadków komunikacyjnych, gdyż na odcinku tym odbywa się normalny ruch pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów rolniczych wielkogabarytowych. 
Drogą tą, przemieszczają się także autobusy szkolne. 
Jest ona także ważna dla mieszkańców wsi Jegielnica, ponieważ skraca dojazd do Korfantowa o około 4 kilometry. Jest także skrótem dla wszystkich rolników korzystających z zaopatrzenia w środki produkcji i ochrony  roślin w Ścinawie Nyskiej. 
Jej utrzymanie w dobrym stanie technicznym leży zatem w interesie zarówno mieszkańców Gminy jak i zarządcy drogi.
Mieszkańcy przyległych miejscowości wielokrotnie interweniowali 
w sprawie poprawy stanu tej drogi.
Wobec powyższego przebudowa tego odcinka  jest uzasadniona, poprawi komunikację i infrastrukturę drogową w Gminie Korfantów i w Powiecie Nyskim.





	       							        Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów


