Województwo Kujawsko-Pomorskie

Powiat Golubsko-Dobrzyński

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Gmina Golub-Dobrzyń

List Intencyjny
w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie obwodnicy miasta Golubia - Dobrzynia
podpisany w dniu ……………….………………2020 r. w Toruniu pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez:
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego
Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Zbigniewa Sosnowskiego
a
Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, reprezentowanym przez:
Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego – Pana Franciszka Gutowskiego
Wicestarostę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego -Panią Danutę Malecką
Gminą Miasto Golub-Dobrzyń reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
- Pana Mariusza Piątkowskiego
Gminą Golub - Dobrzyń reprezentowaną przez Wójta Gminy Golub–Dobrzyń
- Pana Marka Ryłowicza
zwanych dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Sygnatariusze niniejszego Listu Intencyjnego zgodnie potwierdzają wolę podjęcia
wspólnych działań, zmierzających do wybudowania obwodnicy miasta Golubia - Dobrzynia.
Dzięki podjętym działaniom powstanie nowy system komunikacyjny i transportowy na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, który zapewni wyprowadzenie ruchu tranzytowego
z terenu miasta Golubia - Dobrzynia oraz zwiększy dostępność zewnętrzną i spójność
wewnętrzną miasta.
Działania te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu dróg
zgodnie z najwyższymi standardami. Inwestycja ta sprzyjać będzie zrównoważonemu
rozwojowi wszystkich gmin i powiatów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz
stworzy korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji.
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§ 1.
1. Planowana do budowy obwodnica miasta Golubia – Dobrzynia głównie przebiegać będzie
przez tereny gminy Golub-Dobrzyń.
2. Faza projektowa ww. inwestycji wymaga współdziałania z zarządcami dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych w celu określenia zasad i warunków współpracy Stron.
§ 2.
1. Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, jako Lider zadania wykona opracowanie Studium Techniczno-EkonomicznoŚrodowiskowe (STEŚ) dla przedmiotowej inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Opracowanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowane przez Strony
w równych częściach, tj. po 25 % kosztów z tym związanych.
3. Opracowanie
Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej
(STEŚ) będzie
wstępem do dalszych działań projektowo-wykonawczych zmierzających do realizacji
obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 3.
Obwodnica miasta Golubia-Dobrzynia po wybudowaniu zostanie zaliczona do kategorii dróg
wojewódzkich, natomiast odcinki dróg wojewódzkich na terenie miasta Golubia-Dobrzynia
zastąpione obwodnicą zostaną zaliczone zgodnie z art. 10 ust. 5e ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) do kategorii dróg
powiatowych.
§ 4.
1. Szczegółowe zasady współpracy, podejmowanej na podstawie niniejszego Listu
Intencyjnego, zostaną uregulowane w odrębnej umowie między Stronami.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 oraz partnerstwo winno w szczególności regulować
kwestie dotyczące podziału obowiązków między Stronami w związku z realizacją powyższej
inwestycji, przy uwzględnieniu treści przepisów obowiązujących w tym zakresie.
§ 5.
Sygnatariusze niniejszego listu dołożą wszelkich starań w poszukiwaniu środków
zewnętrznych oraz krajowych na realizację ww. zadania.
§ 6.
Niniejszy List Intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy
oraz upoważnia jego sygnatariuszy do rozpoczęcia wszelkich prawnych i faktycznych działań
zmierzających do zawarcia umowy, o której mowa w § 4 niniejszego Listu Intencyjnego.
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§ 7.
1. Niniejszy List Intencyjny sporządzony został w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach,
z których dwa egzemplarze otrzymuje Województwo Kujawsko-Pomorskie, a po jednym każda
z pozostałych Stron.
2. Postanowienia niniejszego Listu Intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.
3. Niniejszy List Intencyjny nie rodzi dla Stron skutków prawnych i finansowych.

…..………………………………………...
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

….……….………………………………...
Zbigniew Sosnowski
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

..…..………………………………………....
Franciszek Gutowski
Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

……….……………………………………...
Danuta Malecka
Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

..……………………………………………..
Mariusz Piątkowski
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

……………………………………………………..

Marek Ryłowicz
Wójt GminyGolub-Dobrzyń

Toruń,

2020 roku
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