
Kępno, dnia 05.10.2017 roku 

AB.671.22.2017 

Uchwała Nr 202.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 05 października 2017r.  

w sprawie:     

wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów reprezentowanego na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.03.2017 przez Pana Marka Kruszewskiego „Drommost” 

Sp.. z o.o. 61-693 Poznań ul. Trójpole 3b o wydanie opinii dotyczącej „Budowy odcinka 

drogi gminnej nr G852539P (klasy lokalnej) łącznie z przebudowa drogi krajowej nr 11 wraz 

z infrastruktura w miejscowości Baranów” na terenie gminy Baranów powiatu Kępińskiego, 

województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), na 

działkach nr ewid.: 2240, 802/1, 811, 803/1, 829 802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 830/1  obręb 

Baranów  

 Na podstawie art. 11b ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1496.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zaopiniować pozytywnie wniosek Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów 

reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.03.2017 przez Pana Marka 

Kruszewskiego „Drommost” Sp.. z o.o. 61-693 Poznań ul. Trójpole 3b o wydanie opinii 

dotyczącej „Budowy odcinka drogi gminnej nr G852539P (klasy lokalnej) łącznie z 

przebudowa drogi krajowej nr 11 wraz z infrastruktura w miejscowości Baranów na terenie 

gminy Baranów powiatu Kępińskiego , województwa wielkopolskiego na działkach nr ewid. : 

2240, 802/1, 811, 803/1, 829 802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 830/1 obręb Baranów 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Witold Jankowski  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Krystyna Możdżanowska /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Michał Błażejewski  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Zenon Kasprzak                 /-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 202.V.2017 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 05 października 2017r. 

w sprawie:     

wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów reprezentowanego na 

podstawie pełnomocnictwa z dnia 21.03.2017 przez Pana Marka Kruszewskiego „Drommost” 

Sp.. z o.o. 61-693 Poznań ul. Trójpole 3b o wydanie opinii dotyczącej „Budowy odcinka 

drogi gminnej nr G852539P (klasy lokalnej) łącznie z przebudowa drogi krajowej nr 11 wraz 

z infrastruktura w miejscowości Baranów” na terenie gminy Baranów powiatu Kępińskiego , 

województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) na działkach 

nr ewid. : 2240, 802/1, 811, 803/1, 829 802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 830/1  obręb Baranów 

 Dnia 21.09.2017 roku do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynął wniosek o 

zaopiniowanie projektu „Budowy odcinka drogi gminnej nr G852539P (klasy lokalnej) 

łącznie z przebudowa drogi krajowej nr 11 wraz z infrastruktura w miejscowości Baranów”.  

             

            Do wniosku załączono analizę powiazania projektowanej drogi gminnej , określenie 

zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, projekt zagospodarowania 

terenu oraz odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych  nr IR-V.7840.2.18.2016.9 z 

dnia 16.01.2017.  

Z uwagi na fakt, iż przedłożony projekt uwzględnia rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo 

a przyjęte rozwiązania są właściwe w stosunku do obowiązujących przepisów podjęcie 

uchwały pozytywnej opiniującej wniosek znajduje uzasadnienie. 

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

                /-/ WITOLD JANKOWSKI 


