
  

Kępno, dnia 19.10.2018 roku 

AB.671.24.2018 

Uchwała Nr 290.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 19 października 2018r.  

w sprawie:     

wniosku z dnia 10.10.2018r. Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Opolu złożonego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30. 07. 2018 przez Pana Krzysztofa 

Tomkiewicza  reprezentującego firmę projektową LPT Projekt  Oś. Zwycięstwa11/96 61-646 

Poznań  o wydanie opinii dotyczącej „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu Drogi Krajowej 

nr 11 na odcinku Szalonka -Granice od km 462+693 do km 463+570 ”  na działkach nr 

ewid.: inwestycja liniowa  na terenie gminy Łęka Opatowska   powiatu Kępińskiego , 

województwa wielkopolskiego  zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),  

 Na podstawie 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 2018 r. 

poz. 1474) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zaopiniować pozytywnie wniosek Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Opolu złożonego  na podstawie pełnomocnictwa  z dnia 30 07 2018  przez Pana 

Krzysztofa Tomkiewicza  reprezentującego firmę projektową LPT Projekt  Oś. 

Zwycięstwa11/96 61-646 Poznań  o wydanie opinii dotyczącej „Budowy ścieżki rowerowej 

w ciągu Drogi Krajowej nr 11 na odcinku Szalonka -Granice od km 462+693 do km 

463+570 ”  na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na terenie gminy Łęka Opatowska 

powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego   

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Witold Jankowski  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Grażyna Jany   /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Krystyna Możdżanowska /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Michał Błażejewski  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Zenon Kasprzak                 /-/ 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 290.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 19 października 2018r. 

w sprawie:     

wniosku z dnia 10.10.2018r. Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 

Opolu złożonego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30. 07. 2018 przez Pana Krzysztofa 

Tomkiewicza reprezentującego firmę projektową LPT Projekt Oś. Zwycięstwa11/96 61-646 

Poznań o wydanie opinii dotyczącej „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu Drogi Krajowej 

nr 11 na odcinku Szalonka -Granice od km 462+693 do km 463+570” na działkach nr 

ewid.: inwestycja liniowa na terenie gminy Łęka Opatowska powiatu Kępińskiego, 

województwa wielkopolskiego   

 Dnia 10.10.2018r. do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynął wniosek o zaopiniowanie 

projektu „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu Drogi Krajowej nr 11 na odcinku Szalonka 

-Granice od km 462+693 do km 463+570” na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na 

terenie gminy Łęka Opatowska powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego. 

             

            Do wniosku załączono analizę powiazania projektowanej drogi z innymi drogami 

publicznymi, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 

oraz plany sytuacyjne projektowanej ścieżki rowerowej.  

 

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 

 

 

 


