
UCHWAŁA NR 43/ 51/2020 
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie zaliczenia 

odcinka drogi położonej na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg powiatowych oraz 

włączenia jej do przebiegu drogi powiatowej 3133C. 

 

 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 515, 1571 i 1815), w związku z art. 6a ust. 3 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 
 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Opiniuje się pozytywnie przedłożony przez Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu wniosek  

w sprawie zaliczenia odcinka drogi położonej na terenie miasta Grudziądza do kategorii dróg 

powiatowych oraz włączenia jej do przebiegu drogi powiatowej 3133C.  

§2. Szczegółowy opis przebiegu powyższej drogi zawarty jest na mapie stanowiącej załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Komunikacji Starostwa 

Powiatowego 

w Grudziądzu. 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Uzasadnienie 

 

 

 Zgodnie z art. 6a ust. 3 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 470) ustalenie  przebiegu istniejących dróg powiatowych następuję w drodze 

uchwały rady powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na 

obszarze których przebiega droga. 

 Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia odcinka drogi położonej na terenie miasta Grudziądza do 

kategorii dróg powiatowych oraz włączenia jej do przebiegu drogi powiatowej 3133C. W związku z 

wybudowaniem obwodnicy miasta Grudziądza oraz włączeniem jej do przebiegu drogi krajowej nr 16 

i nr 55 pozbawiono kategorii dróg gminnych odcinek drogi gminnej położonej na terenie miasta 

Grudziądza, część ul. Południowej (odcinek drogi od Ronda Dmowskiego do skrzyżowania z ul. ks. 

Zdzisława Peszkowskiego) w celu zaliczenia go ponownie uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza do 

kategorii dróg powiatowych oraz włączenia do przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 3133C zgodnie 

z załącznikiem graficznym. 
 Po rozpatrzeniu sprawy Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawioną propozycję opiniuje 

pozytywnie. 

 
Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


