
UCHWAŁA Nr 118/140/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 10 maja 2022 r. 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia statusu publicznej drogi gminnej nr 040185C (dz. 465), 

obręb geodezyjny Wielki Wełcz, 040185C (dz. 363), obręb geodezyjny Zakurzewo, 040325C (dz. 31), obręb 

geodezyjny Leśniewo, 040287C (dz. 340), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040611C (dz. 123/3), obręb 

geodezyjny Gogolin, 040287C (dz. 351), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040288C (dz. 327/1, 349), obręb 

geodezyjny Lisie Kąty, gm. Grudziądz 

Na postawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 528 i 583), w związku z art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595, z 2022 r. poz. 32 i 655) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala co następuje : 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie przedłożony przez Gminę Grudziądz wniosek dotyczący wyrażenia opinii 

w sprawie pozbawienia statusu publicznej drogi gminnej nr 040185C (dz. 465), obręb geodezyjny Wielki Wełcz, 

040185C (dz. 363), obręb geodezyjny Zakurzewo, 040325C (dz. 31), obręb geodezyjny Leśniewo, 040287C 

(dz. 340), obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040611C (dz. 123/3), obręb geodezyjny Gogolin, 040287C (dz. 351), 

obręb geodezyjny Lisie Kąty, 040288C (dz. 327/1, 349) , obręb geodezyjny Lisie Kąty, gm. Grudziądz. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Grudziądzkiemu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

Zarząd Powiatu : 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Pismem z dnia 11 kwietnia 2022 r. o sygnaturze RRI.7234.94.2022 Wójt Gminy Grudziądz wystąpił 

z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

statusu publicznej drogi gminnej nr 040185C (dz. 465), obręb geodezyjny Wielki Wełcz, 040185C (dz. 363), 

obręb geodezyjny Zakurzewo, 040325C (dz. 31), obręb geodezyjny Leśniewo, 040287C (dz. 340), obręb 

geodezyjny Lisie Kąty, 040611C (dz. 123/3), obręb geodezyjny Gogolin, 040287C (dz. 351), obręb geodezyjny 

Lisie Kąty, 040288C (dz. 327/1, 349), obręb geodezyjny Lisie Kąty, gm. Grudziądz. Konieczność pozbawienia 

statusu publicznych dróg gminnych ww. odcinków wynika z trwającego procesu zmiany nieruchomości 

pomiędzy Lasami Państwowymi, a Gminą Grudziądz. 

Na podstawie art. 11b ust. 1 wyżej cytowanej ustawy zarząd powiatu wydaje opinię do przedmiotowego 

wniosku.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu 

wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.  

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, pozbawienie i zaliczenie 

dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


