
UCHWAŁA Nr XXXV/9/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 9 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1005, 1595, z 2022 r. poz. 32), 

po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Grudziądz oraz Wójta Gminy Rogóźno 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się przebieg drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 

§ 2. Wykaz działek, przez które przebiega droga powiatowa, o której mowa w § 1 został 

określony w załączniku nr 1 do Uchwały. 

§ 3. Przebieg drogi powiatowej, o której mowa w § 1 został przedstawiony w formie 

graficznej na załączniku nr 2 do Uchwały. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

                     Przewodnicząca Rady 

                    /-/ Marzena Dembek 

 



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie 

transportu zbiorowego i dróg publicznych. Zgodnie z art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych następuje w drodze 

uchwały rady powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, 

na obszarze których przebiega droga. 

Droga powiatowa nr 1357C Mokre - Kłódka przebiega przez teren Gminy Grudziądz 

oraz Gminy Rogóźno, wobec czego wystąpiono do Wójta Gminy Grudziądz oraz Wójta Gminy 

Rogóźno o zaopiniowanie proponowanego przebiegu drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka. 

Pismem z dnia 18 lutego 2022 r. Wójt Gminy Grudziądz uzgodnił wniosek o z propozycją 

ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka bez uwag. Pismem z dnia 22 lutego 

2022 r. Wójt Gminy Rogóźno pozytywnie zaopiniował przedstawioną propozycję przebiegu drogi 

powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka. 

W związku z wybudowaniem nowego odcinka drogi, mającej stanowić część istniejącej 

obecnie drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka zachodzi konieczność ustalenia aktualnego 

przebiegu drogi powiatowej. Wykaz działek przez które ma przebiegać droga powiatowa nr 1357C 

Mokre-Kłódka został określony w załączniku nr 1 do Uchwały, natomiast na załączniku nr 2 

przedstawiono przebieg drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka w formie graficznej. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Grudziądzkiego w sprawie 

ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka jest zasadne. 

 

 

                     Przewodnicząca Rady 

                                      /-/ Marzena Dembek 

 


