
UCHWAŁA Nr XXVI/201/17 

RADY GMINY DYGOWO 
z dnia 23 maja 2017 roku 

 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w roku 2017 wspólnej inwestycji z 
Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Gościno. 

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 1. art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), uchwala się, co 
następuje: 

 

§ 1. 

Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji inwestycji 
wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Gościno pn. Przedsięwzięcie wspólne na 
terenie Leśnictwa Karlino w postaci remontu drogi publicznej – powiatowej nr 3335Z, 
na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163 we Wrzosowie w kierunku 
miejscowości Włościbórz, do mostu przed miejscowością Kłopotowo. 

 

§ 2. 

Wzajemne prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania określonego w §1, szczegółowo 
opisane zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Dygowo a 
Nadleśnictwem Gościno. 
 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dygowo. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

       

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Realizacja Przedsięwzięcia wspólnego na terenie Leśnictwa Karlino w postaci 
remontu drogi publicznej – powiatowej nr 3335Z, na odcinku od zjazdu z drogi 
wojewódzkiej nr 163 we Wrzosowie w kierunku miejscowości Włościbórz, do mostu 
przed miejscowością Kłopotowo, wymaga współpracy Nadleśnictwa Gościno z Gminą 
Dygowo. 

 Planowane przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez jednostkę organizacyjną 
Lasów Państwowych: Nadleśnictwo Gościno na gruntach Skarbu Państwa, we współdziałaniu 
z jednostką samorządu terytorialnego: Gminą Dygowo. Planowanym źródłem finansowania 
przedsięwzięcia są środki z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych oraz środki Gminy 
Dygowo.  
Planowana do przebudowy droga stanowi drogę powiatową nr 3335Z – skrzyżowanie z drogą 
wojewódzką nr 163 w miejscowości Wrzosowo. W ramach realizacji niniejszego projektu 
planuje się poprawić jakość istniejącej nawierzchni drogowej oraz naprawić pobocze drogi, 
poszerzając je, w celu umożliwienia swobodnego mijania się.  
Droga Nr 3335Z przebiega w leśnictwie Karlino, Nadleśnictwo Gościno, służy do 
przemieszczania się mieszkańców, służb leśnych, firm współpracujących z Nadleśnictwem 
oraz klientów szkółki leśnej w Kłopotowie. Dzięki przeprowadzeniu remontu bieżącego drogi 
powiatowej wzrośnie poziom bezpieczeństwa użytkowników, usprawni oraz skróci się czas 
wywozu drewna.  
Droga będzie służyła, jako szlak wywozowy surowca drzewnego z terenu leśnictwa Karlino.  
Dzięki temu zamierzeniu możliwy będzie bezkolizyjny i bezpieczny transport pozyskanego z 
przyległych terenów leśnych surowca drzewnego. Dodatkowym efektem będzie uzupełnienie 
sieci kluczowych dojazdów pożarowych. Ponadto realizacja niniejszego przedsięwzięcia 
przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród rowerzystów, którzy są licznymi 
użytkownikami tej drogi. Na chwilę obecną ruch ciężkich samochodów, transportujących 
drewno z lasu, ogranicza ruch rowerzystów z uwagi na bardzo zniszczoną nawierzchnię. 
Poprawa jakości drogi oraz poszerzenie pobocza przywróci ruch rowerowy na tym odcinku, 
przebieg drogi przez malownicze tereny leśne, znacząco wpłynie na wzrost atrakcyjności 
turystycznej gminy Dygowo. 
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 


