
Kępno, dnia 11 stycznia 2019 roku 

AB.671.1.2019 

Uchwała Nr  13.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 11 stycznia  2019r.  

 

zmieniająca Uchwałę nr 231.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018r. 

w sprawie wniosku z dnia 28.11.2017  Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów  

reprezentowanego  na podstawie pełnomocnictwa  z dnia 23.11.2017 przez Pana Marka 

Kruszewskiego  o wydanie opinii dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 

klasy GP z droga gminną (nr G852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego 

skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudową drogi krajowej nr 11 , budowa 

nowego odcinka drogi gminnej  (nr G852539P)  oraz budową mostu przez rzekę Jamicę 

oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P)  wraz 

z towarzyszącą infrastruktura techniczna”  na działkach nr ewid.: 811, 802/1, 803/1, 829, 

802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 830/1  obręb Baranów oraz 2240/1, 2240/2 obręb Miasto 

Kępno realizowanego we wsi Baranów na terenie 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 

W uchwale nr 231.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie 

wniosku z dnia 28.11.2017  Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów  

reprezentowanego  na podstawie pełnomocnictwa  z dnia 23.11.2017 przez Pana Marka 

Kruszewskiego  o wydanie opinii dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 

klasy GP z droga gminną (nr G852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego 

skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudową drogi krajowej nr 11 , budowa 

nowego odcinka drogi gminnej  (nr G852539P)  oraz budową mostu przez rzekę Jamicę 

oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P)  wraz 

z towarzyszącą infrastruktura techniczna”  na działkach nr ewid.: 811, 802/1, 803/1, 829, 

802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 830/1  obręb Baranów oraz 2240/1, 2240/2 obręb Miasto 

Kępno realizowanego we wsi Baranów na terenie 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) 

 

§ 1 otrzymuje brzmienie : 

 

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

dnia 28.11.2017  złożony przez pełnomocnika Pana Marka Kruszewskiego  o wydanie opinii 

dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy GP z droga gminną (nr 

G852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego skrzyżowania wymienionych dróg 

wraz z przebudową drogi krajowej nr 11 , budowa nowego odcinka drogi gminnej  (nr 

G852539P)  oraz budową mostu przez rzekę Jamicę oraz przebudowa i rozbudowa 

istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P)  wraz z towarzyszącą infrastruktura 

techniczna”  na działkach nr ewid.: 811, 802/1, 803/1, 829, 802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 

obręb Baranów oraz 2240/1, 2240/2 obręb Miasto Kępno” 

 

 

 



 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Robert Kieruzal  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Alicja Śniegocka              /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Krystyna Możdżanowska /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Marek Potarzycki  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Renata Ciemny                /-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 13.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

11 stycznia  2019r. 

zmieniająca Uchwałę nr 231.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 w 

sprawie wniosku z dnia 28.11.2017  Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów  

reprezentowanego  na podstawie pełnomocnictwa  z dnia 23.11.2017 przez Pana Marka 

Kruszewskiego  o wydanie opinii dotyczącej „Budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 11 

klasy GP z droga gminną (nr G852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego 

skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudową drogi krajowej nr 11 , budowa 

nowego odcinka drogi gminnej  (nr G852539P)  oraz budową mostu przez rzekę Jamicę 

oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P)  wraz 

z towarzyszącą infrastruktura techniczna”  na działkach nr ewid.: 811, 802/1, 803/1, 829, 

802/2, 764, 766, 767, 770, 810, 830/1  obręb Baranów oraz 2240/1, 2240/2 obręb Miasto 

Kępno realizowanego we wsi Baranów na terenie 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),  

 Dnia 08.01.2019 do Zarządu Powiatu wpłynął  wniosek Wójta Gminy Baranów 

reprezentowanego  na podstawie pełnomocnictwa  z dnia 23.11.2017 przez Pana Marka 

Kruszewskiego  w sprawie zmiany wydanej uchwały nr 231.V.2018 Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 w związku z zmniejszeniem zakresu inwestycji o działkę 

nr ewid. 830/1  obręb Baranów.  

            Wobec powyższego podjęcie uchwały zmieniającej było konieczne i uzasadnione.  

 

 

         STAROSTA KĘPIŃSKI 

                   /-/ ROBERT KIERUZAL 

 

 

 

 

 

 

 

 


