
UCHWAŁA Nr 80/55/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zawarcia umowy na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470, 471, 2338, z 2021 r. poz. 54, 720 i 1005.) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się zawrzeć umowę z Odlewnią Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław 

Mioduszewscy Spółka Jawna na budowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka. 

§ 2. Przyjmuje się treść projektu umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

  



Uzasadnienie 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. 2020 poz. 920 ze zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał 

rady i gospodarowanie mieniem powiatu. 

W dniu 24 marca 2021 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego podjęła Uchwałę nr XXIII/69/2021 w 

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

W wykonaniu ww. Uchwały Zarząd Powiatu podjął czynności związane z ustaleniem 

warunków na jakich realizowana ma być przez Inwestora – Odlewnię Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i 

Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna – budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1357C Mokre-

Kłódka. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 

ze zm.) budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do 

inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa 

między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji nie drogowej. 

W umowie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały określono szczegółowo 

zobowiązania stron w zakresie budowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


