
UCHWAŁA Nr XLIII/75/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 30 listopada 2022 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Nicwałd, 

Małe Lniska, Wielkie Lniska do Grudziądza 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 oraz § 49 ust. 2 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. W wyniku rozpatrzenia petycji z dnia 19 września 2022 r. w sprawie budowy ścieżki pieszo – 

rowerowej z miejscowości Nicwałd, Małe Lniska, Wielkie Lniska do Grudziądza, uznaje się przedmiotową 

petycję za bezzasadną.  

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

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 



Uzasadnienie 

 W dniu 19 września 2022 r. wpłynęła petycja Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkich Lniskach  

oraz mieszkańców miejscowości Nicwałd, Małe Lniska i Wielkie Lniska w sprawie budowy ścieżki pieszo – 

rowerowej z miejscowości Nicwałd, Małe Lniska, Wielkie Lniska do Grudziądza. 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. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), powyższa petycja została przekazana Przewodniczącej Komisji skarg, wniosków  

i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego, w dniu 31 października 2022 roku. 

 Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Grudziądzkiego odbyła w dniu 17 listopada 2022 r. 

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

ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Nicwałd, Małe Lniska, Wielkie Lniska do Grudziądza. W toku 

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

Komisji ustalili, że: 

1. Na trasie Grudziądz – Nicwałd, przez Małe Lniska i Wielkie Lniska, kursują autobusy komunikacji 

zbiorowej w ilości 8 kursów w ciągu dnia.  

2. Na odcinku od Grudziądza do Wielkich Lnisk, w km 0+000÷1+853, występuje pobocze gruntowe  

o szerokości ok. 0,8÷1,2 m.  

3. W Wielkich Lniskach występuje chodnik z kostki betonowej o długości 304 m po lewej stronie drogi  

od strony Grudziądza oraz po obu stronach drogi o długości 223 m.  

4. Na odcinku 1854 m od Wielkich Lnisk do Małych Lnisk występuje obustronne pobocze gruntowe  

o szerokości 0,60÷1,2 m. Pobocze porośnięte jest gęsto drzewami, część drzew wchodzi w skrajnię drogi. 

5. W Małych Lniskach występuje chodnik z kostki betonowej o długości 167 m. 

6. Na odcinku od Małych Lnisk do Nicwałdu występuje obustronne pobocze gruntowe o szerokości 

0,60÷1,2 m. Pobocze porośnięte jest gęsto drzewami, część drzew wchodzi w skrajnię drogi. 

7. W Nicwałdzie, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1384C Pokrzywno – Orle – Słup, występuje 

obustronny chodnik z kostki betonowej. 

8. W przypadku budowy ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 1380C Grudziądz – 

Nicwałd wystąpiłaby znaczna ilość prac ziemnych związanych z niwelacją skarp. Ze względu na brak 

pasa drogowego niezbędne byłoby wycięcie kilkuset drzew lub umiejscowienie chodnika poza 

drzewami, co wiązałoby się z wykupem gruntów od osób fizycznych oraz Lasów Państwowych. 

 

Zgodnie z powyższym Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji jednogłośnie uznali petycję Koła 

Gospodyń Wiejskich w Wielkich Lniskach oraz mieszkańców miejscowości Nicwałd, Małe Lniska i Wielkie 

Lniska w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Nicwałd, Małe Lniska, Wielkie Lniska  

do Grudziądza za bezzasadną. 



 W wyniku przeprowadzonego głosowania, Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji jednogłośnie 

postanowili nie uwzględniać postulatów zawartych w przedmiotowej petycji. Powyższe stanowisko zostało 

przekazane Radzie Powiatu Grudziądzkiego. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


