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Odpowiadając na pismo nr R0.0003.2.2023.AŁ z dnia 17 lutego 2023r. 

przystąpienia do projektowania i realizacji Inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych 

w miejscowości Silnowo informuję, co następuje:

w sprawie

Inwestycje w zakresie dróg gminnych realizowane od szeregu lat są finansowane z środków 

własnych oraz dofinansowania zewnętrznego z różnych programów i funduszy. Potrzeby w zakresie 

przebudowy, budowy, remontów dróg są ogromne i w pełni zrozumiałe, zarówno w samym mieście 

Borne Sulinowo jak i na terenach wiejskich w tym w m. Silnowo. W poprzedniej kadencji naszego 
samorządu określano minimalną wartość potrzebnych środków finansowych na realizację 

podstawowych inwestycji drogowych na ponad 37 min zł. Obecnie pomimo zrealizowania szeregu 

zadań potrzeby te nie są mniejsze.

Z uwagi na to, że ilość własnych środków finansowych, które każdego roku jesteśmy w stanie 

wyasygnować w budżecie gminy na zadania drogowe są ograniczone to musimy te zadania 
realizować sukcesywnie, układając ich gradację stosując kompromis oraz uwzględniając dostępne 

dofinansowanie. Zresztą nie dotyczy to tylko inwestycji drogowych ale praktycznie wszystkich 

inwestycji gminy.

Droga wewnętrzna gminna położona na działce nr 39/1, obręb Silnowo, przy zjeździe z drogi 
powiatowej w małej części zajmuje też dz. nr 47/1 oraz 47/2 . Działki te są współwłasnością gminy 

Borne Sulinowo i osób prywatnych. W bezpośrednim sąsiedztwie położona jest też strefa 
rekreacyjna. Przed przystąpieniem do projektowania inwestycji drogowej na działkach nr 39/1 i 234, 
obręb Silnowo, uwzględnieniem jej w wieloletnim planie finansowym i wieloletnim planie 

inwestycyjnym, niezbędnym jest formalne uregulowanie przebiegu drogi. Wydaje się, że aby 

rozwiać wątpliwości prawne i techniczne potrzebne będzie wykonanie koncepcji przebudowy przed 
zleceniem właściwej dokumentacji budowlanej.

Droga wewnętrzna gminna położona na działce nr 44/52 , obręb Silnowo, docelowo powinna zostać 

utwardzona jednakże przy uwzględnieniu ww. ogólnych uwarunkowań. Obecnie przy tej drodze 

położonych jest 12 gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i 12 prywatnych w tym 

3 zabudowane. W dogodnym okresie czasu dokonamy przeglądu przedmiotowych działek gminnych 

i w przypadku potrzeby wykonane zostaną prace porządkujące teren.
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