
 

UCHWAŁA Nr 67/16/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO  

z dnia 8 lutego 2021 r. 

 

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

inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 040144C w miejscowości Biały Bór” 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 920) 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 2020 r. poz. 1363 i 471) 

 

 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 

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

inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 040144C w miejscowości Biały Bór”.  

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

 

 

      Starosta       Wicestarosta Członek Zarządu   Członek Zarządu             Członek Zarządu 

Adam Olejnik    Jan Kowarowski Marcin Dziadzio Krzysztof Klucznik 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 – Gminy Grudziądz, Pan Marek 

Bukowski reprezentujący firmę „INFRASTRUKTURA” Projektowanie i Nadzór Marek Bukowski, Michale 

123F, 86-134 Dragacz pismem z dnia 01.02.2021 r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu: 

03.02.2021 r.) zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 040144C w miejscowości Biały Bór”. 

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

mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, analizę powiązania drogi z innymi drogami 

publicznymi oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy rozbudowy drogi gminnej Nr 040144C w 

miejscowości Biały Bór o długości 392mb. W ramach zadania przewidziano:  

− w branży drogowej: 

− rozbudowę do 5,0 m jezdni na mijankach, 

− wykonanie konstrukcji jezdni bitumicznej, 

− wykonanie poboczy z KŁSM szerokości 80 cm, 

− odtworzenie rowów drogowych, 

− w branży elektro-energetycznej - budowę oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji poprzez montaż rur 

osłonowych na sieciach podziemnych. 

Istniejący teren jest częściowo zagospodarowany. W pasie  drogowym na większości odcinka zlokalizowana jest 

droga gruntowa ulepszona kruszywem i gruzem o szerokości od 2,2 m do 2,8 m. Na początku odcinka przy 

dojeździe do mostu nawierzchnia kamienna. Na terenie nie występują chodniki, nie występuje kanalizacja ruchu 

na skrzyżowaniach. Na terenie inwestycji znajduje się sieć energetyczna napowietrzna, energetyczna podziemna, 

sieć wodociągowa, telekomunikacyjna. Zmiana w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 

polega na budowie jezdni na całym odcinku o szerokości 5,0 m. 

Podjęcie uchwały umożliwi Gminie Grudziądz złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej. 

 

 

Starosta 

Adam Olejnik 


