
UCHWAŁA Nr 50/4112017
z 

^Rx, 
ĄDa POWIATU GRI]DZĘD ZKIE Go

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie opinii o zezwoleniu na realizację inwesĘcji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej
nr 55 na odcinku Grudziądz - Klęczkowo polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego
w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych"

Na postawie art. 3ż ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j.Dz.U. z 2016 r. poz. 8I4, 1579, 1948 oraz Dz. U, z 2017 r, poz. 730, 935) oraz afi. 1lb ust. 1

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 t. o szczególnych zasadach przygotowania i rea|izacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t, j. Dz.U. z20I5 r. poz.203I orazDz.U, z2016 r. poz.1250)

Zarząd Powiatu
uchwala co następuje :

§ 1. Opiniuje się pozytywnie realizację inwesĘcji drogowej pn. ,,Rozbudowa drogi krajowej
nr 55 na odcinku Grudziądz- Klęczkowo polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach
PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebe4iecznych".

§ 2. Wykonanie uchwaĘ powierza się Staroście Grudziądzkiemu,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:



uzasadnienie

Pismem z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpĘwu: 16 czervvca 2017 r.), nr sprawy

YPlBYDl6270/20I7l06l030AltR, uzupełnionego w dniu ż0 czerwca 2017 r.) Pan Mariusz

Hermanowski przedstawiciel firmy Voessing Polska Sp. z o, o,, ul. Kościuszki 53, 85-079 Bydgoszcz

reprezentujący inwestora - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz,

na postawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

irealizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych @zU. z 2015 r. poz. 203I ze zm.) nvrócił się

z prośbą o wyrazenie opinii dotyczącej zerwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa

drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz - Klęczkowo polegającej na budowie ciągu pieszo -
rowerowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych".

Na podstawie art. 11b ust. 1 w/c ustawy zarząd powiatu wydaje opinię do przedmiotowego

wniosku,

Zgodnie z ar|.32 ust. 1 ustawy z dńa 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd

powiatu wykonuje uchwĄ rady powiatu izadaniapowiatu określone przepisami prawa.

W rvłiązkazpovryższym podjęcie niniejszej uchwĄ jest uzasadnione.
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