
 

 

UCHWAŁA  NR IX/18/2019 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 15.02.2019r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia  opinii  dotyczącej przedsięwzięcia Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pod nazwą: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin 

Gizałki/Grodziec”. 

 
Na podstawie: art.4 ust. 1 pkt. 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018., poz. 995 ze zm.)  w związku z art. 11b ust. 1 Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474) 

 

 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie przedsięwzięcie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 

Jarocin-Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Starosta  Maciej Wasielewski  ………………. 

Wicestarosta  Damian Szwedziak    ……………….. 

Członek Zarządu Leopold Lis       ……………….. 

Członek Zarządu Marek Szewczyk ……………….. 

Członek Zarządu Radomir Zdunek ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W dniu 11.02.2019 r. wpłynął wniosek Pełnomocnika P. Marcina Matysika SMP Projektanci Sp. z 

o.o. Sp. k ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań działającego w imieniu Inwestora, Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań z prośbą o wydanie opinii 

dotyczącej przegotowania i realizacji inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

443 Jarocin-Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec” zgodnie z art. 11b ust. 1 

ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach  przygotowywania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych.  

Zgodnie z art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie 

opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) o której mowa w ust. 1 art. 11b oraz zawiera elementy zawarte w art. 11d ust 1 pkt. 

1,2 i 4. Opinia Zarządu Powiatu w Pleszewie jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

 

 


