Uchwała Nr 43/.^f../2020
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie: wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej.
Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku z art. 1 lb 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 z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek Zakładu Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych
INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Duszyńscy, ul. Chełmińska 106a/38, 86-300 Grudziądz działającego
z upoważnienia

Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno

Krajeńskie dotyczący realizacji inwestycji drogowej dla zamierzenia „Rozbudowa DP 1101C relacji
Zamarte- gr.woj.-[Ciechocin] na odcinku

o długości

2,48042 km

zlokalizowanym

km 0+022,00 a km 2+502,42 jej przebiegu".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Członkowie Zarządu Powiatu:

Jarosław Tadych
Andrzej Marach
Katarzyna Kolasa
Iwona Sikorska
Tomasz Fiflelski

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 471

pomiędzy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 43/./.fff ../2020
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2020 roku

Pismem z dnia 05.11.2020 r. ( data wpływu 06.11.2020r.) Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług
Consultingowych INŻDROG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, ul. Chełmińska 106a/38, 86-300
Grudziądz działający z upoważnienia Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Koronowska 5,
89-400 Sępólno Krajeńskie wystąpił do Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z wnioskiem
dotyczącym wydania opinii zgodnie z przepisem

art. 11 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) dla zamierzenia „Rozbudowa DP 1101C relacji Zamartegr.woj.-[Ciechocin] na odcinku o długości 2,48042 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+022,00 a km
2+502,42 jej przebiegu". Do pisma załączono plany zagospodarowania wraz z opisem inwestycji charakterystyką przedsięwzięcia. Po analizie przedłożonych dokumentów Starosta Sępoleński w dniu
13.11.2020 r. wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o określenie zmian w dotychczasowej
strukturze zagospodarowania terenu. Dnia 23.11.2020r. Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług
Consultingowych INŻDROG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy uzupełnił wniosek opisujący zmiany w
dotychczasowej strukturze zagospodarowania terenu.
Na podstawie otrzymanych materiałów i informacji należy stwierdzić, że zadanie inwestycji
„Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte- gr.woj.-[Ciechocin] na odcinku o długości 2,48042 km
zlokalizowanym pomiędzy km 0+022,00 a km 2+502,42 jej przebiegu" otrzymuje opinię pozytywną.
Obowiązek wydania opinii w tej sprawie przez zarząd powiatu, wynika z art. 1 lb ust. 1, ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363). Wydanie powyższej opinii jest niezbędne do dalszej
realizacji inwestycji drogowej. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Inicjator: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
Sp. R.K
Dnia 02.12.2020

