
UCHWAŁA Nr XXIII/69/2021 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego działań inwestycyjnych 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. 2020 r. poz. 920) 

 

Rada Powiatu  

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Wyraża się zgodę na podjęcie przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego działań mających na celu: 

1) nieodpłatne przejęcie przez Powiat Grudziądzki części nieruchomości położonej w Lisich Kątach, oznaczonej 

obecnie jako działka nr 73/2, obręb Lisie Kąty, wraz z wybudowanym przez Inwestora odcinkiem drogi 

oraz włączenie tego odcinka do sieci dróg powiatowych; 

2) przygotowanie nieruchomości do zbycia, po uprzednim wyłączeniu z użytkowania znajdującego się na niej 

odcinka drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka w części działki nr 115/3, obręb Lisie Kąty, na odcinku 

zastąpionym drogą, o której mowa w § 1 pkt 1 Uchwały; 

3) współdziałanie Powiatu Grudziądzkiego, Gminy Grudziądz oraz Inwestora w zakresie przebudowy części 

drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 55 

do wybudowanego odcinka drogi, o którym mowa w § 1 pkt 1 Uchwały. 

 § 2. Szczegółowe warunki współdziałania pomiędzy podmiotami, o których mowa w § 1 pkt 3 Uchwały 

zostaną określone w odrębnych dokumentach. 

 § 3. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do bieżącego informowania Rady Powiatu Grudziądzkiego 

o podjętych działaniach. 

 § 4. Uchwała ma charakter intencyjny. 

 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

.  



Uzasadnienie 

 W dniu 29 stycznia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu wpłynęło pismo Odlewni Żeliwa 

Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna (Inwestor) dot. propozycji budowy nowego 

odcinka drogi i przebudowy istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka, związanej 

z rozbudową zakładu produkcyjnego Inwestora. Inwestor zadeklarował zaangażowanie środków finansowych 

na realizację ww. inwestycji drogowej. 

 W ramach proponowanych działań Inwestor proponuje wybudowanie nowego odcinka drogi powiatowej 

nr 1357C Mokre – Kłódka i nieodpłatne przekazanie go na rzecz Powiatu Grudziądzkiego (części nieruchomości 

oznaczonej obecnie jako działka nr 73/2, obręb Lisie Kąty), a następnie partycypację w kosztach przebudowy 

odcinka tejże drogi od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1357C z drogą krajową nr 55 do nowo wybudowanego 

odcinka. Jednocześnie Inwestor wyraża zainteresowanie nabyciem nieruchomości w śladzie dotychczasowego 

przebiegu drogi powiatowej nr 1357C (części nieruchomości oznaczonej obecnie jako działka nr 115/3, obręb 

Lisie Kąty), dzięki czemu możliwa byłaby rozbudowa inwestycyjna firmy. 

 Droga powiatowa nr 1357C relacji Mokre – Kłódka jest w nienajlepszym stanie technicznym. 

Przeprowadzenie planowanego przez Inwestora zamierzenia spowoduje zwiększenie ruchu zarówno 

samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Zatem przeprowadzenie budowy i przebudowy drogi powiatowej 

poprawi stan nawierzchni oraz bezpieczeństwo korzystających z niej osób, przy znacznym udziale środków 

finansowych Inwestora. 

 Realizacja ww. inwestycji wymaga podjęcia szeregu czynności przed podjęciem właściwych uchwał 

przez Radę Powiatu Grudziądzkiego, a co więcej ustalenia szczegółowych warunków współpracy z Inwestorem 

oraz Gminą Grudziądz przy inwestycji. Z tego względu niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały 

intencyjnej, wyrażającej zgodę na podjęcie przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego odpowiednich działań. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


