
UCHWAŁA Nr 119/142/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO  

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie zaopiniowania inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pod nazwą „Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum 

miasta Radzyń Chełmiński” 

 Na podstawie 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. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Opiniuje się pozytywnie inwestycję objętą wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki 

z centrum miasta Radzyń Chełmiński”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Nieruchomości. 

§ 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 

Zgodnie z przepisem art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych właściwy zarządca drogi składa wniosek 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo 

zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Wypełniając ten obowiązek, działając jako pełnomocnik inwestora – Miasta i Gminy Radzyń 

Chełmiński, Pan Wojciech Zawadziński reprezentujący firmę PROJEKT Zakład Usługowo-Handlowy, 

ul. Piłsudskiego 91, 86-300 Grudziądz, pismem z dnia 11.05.2022 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu: 13.05.2022 r.) zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie inwestycji objętej wnioskiem o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Skomunikowanie sołectw Radzyń 

Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński”. 

Do wniosku dołączono wymagane elementy, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, 

to jest: mapy przedstawiające proponowany przebieg ścieżki rowerowej, analizę powiązania ścieżki rowerowej 

z innymi drogami publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 

terenu. 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy skomunikowania sołectw Radzyń Wybudowanie 

i Mazanki z centrum miasta Radzyń Chełmiński poprzez budowę ścieżki rowerowej.  

Ścieżka będzie rozpoczynać się od miejsca zakończenia istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu DW 

nr 534 z drogą gminną nr 041614C, w kilometrze 20+116 DW nr 534 po stronie prawej w kierunku 

miejscowości Wąbrzeźno. Projektowana ścieżka rowerowa przebiegać będzie przez tereny rolnicze jak i przez 

pas drogowy DW nr 534. Ścieżka rowerowa zakończy się w km 23+711 DW nr 534 (zatoka autobusowa). 

Ścieżka na swojej trasie krzyżuje się z drogami gminnymi. Obecnie tereny, na których projektuje się budowę 

ścieżki rowerowej, to tereny o zagospodarowaniu rolniczym oraz pas drogowy DW nr 534. Projektuje się 

ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej. Ścieżka będzie ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm. 

Dodatkowo w zakresie inwestycji zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów. 

Parametry projektowe: 

− Długość ścieżki - 3.603,0 m, 

− Szerokość - 2,0 m, 

− Szerokość przy zbliżeniu z jezdnią drogi wojewódzkiej - 2,5 m. 

Odwodnienie ścieżki rowerowej do istniejących rowów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. 

Podjęcie uchwały umożliwi Miastu i Gminie Radzyń Chełmiński złożenie wniosku o zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej. 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 


