
UCHWAŁA Nr XXXIX/37/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) przy drodze 

powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski 

 Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 48 Statutu Powiatu Grudziądzkiego, będącego załącznikiem do Uchwały 

Nr XXVII/9/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Grudziądzkiego (Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 3003, z 2019 r. poz. 3331 i 5598 

oraz z 2020 r. poz. 742) 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1.1. W wyniku rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie budowy chodnika (ciągu pieszo 

- rowerowego) przy drodze powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski, uznaje się przedmiotową 

petycję za zasadną.  

 2. Realizację przedmiotu petycji, o której mowa w ust. 1, wyznacza się na kolejne lata budżetowe. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grudziądzkiego. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 W dniu 11 marca 2022 r. wpłynęła petycja mieszkańców miejscowości Kobylanka oraz sołectwa Piaski 

w sprawie budowy chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) przy drodze powiatowej nr 1398C Grudziądz – 

Kobylanka – Piaski. Zgodnie z § 48 oraz § 49 ust. 2 Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dz. U. Woj. Kujawsko – 

Pomorskiego z 2018 r. poz. 3003, z 2019 r. poz. 3331 i 5598, z 2020 r. poz. 742) oraz art. 14 ust. 3 ustawy 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), powyższa petycja została przekazana 

Przewodniczącej Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego, w dniu 21 kwietnia 

2022 roku. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbyła w dniu 27 kwietnia 2022 r. 

posiedzenie, na którym wnikliwie przeanalizowała informacje oraz wnioski zawarte w petycji w sprawie budowy 

chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) przy drodze powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski. 

W toku postępowania oraz po zasięgnięciu opinii Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, 

Członkowie Komisji ustalili, że: 

1. Droga powiatowa nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski planowana jest do przebudowy, a Powiat 

Grudziądzki posiada dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie. W powyższej dokumentacji 

nie uwzględniono budowy ciągu pieszo - rowerowego. 

2. W budżecie na rok 2022 nie ma zabezpieczonych środków na wykonanie dokumentacji budowy 

chodnika wzdłuż drogi nr 1398C. 

3. Biorąc pod uwagę wyniki pomiaru natężenia ruchu, wykonanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w dniu 

5 kwietnia 2022 r. oraz opinię Zarządu Powiatu, zasadne jest wybudowanie ścieżki pieszo - rowerowej 

wzdłuż odcinka drogi powiatowej w miejscowości Kobylanka. 

4. Wykonanie powyższego zadania należy odłożyć na kolejne lata budżetowe, a w związku 

ze zwiększonymi kosztami budowy, spowodowanymi ukształtowaniem terenu, zadanie zrealizować 

przy partycypacji Gminy Grudziądz. 

 Zgodnie z powyższym, w wyniku przeprowadzonego głosowania, Członkowie Komisji skarg, wniosków 

i petycji jednogłośnie uznali petycję mieszkańców miejscowości Kobylanka oraz sołectwa Piaski w sprawie 

budowy chodnika (ciągu pieszo – rowerowego) przy drodze powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – 

Piaski za zasadną i zaproponowali wykonanie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż odcinka drogi w Kobylance 

w najbliższych latach budżetowych. Niniejsze stanowisko Komisji zostało przekazane Radzie Powiatu 

Grudziądzkiego. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 


