
Kępno, dnia 17.04.2019 roku 

AB.671.7.2019 

Uchwała Nr  37.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 17 kwietnia  2019r.  

 

 

w sprawie:     

wniosku z dnia 15.04.2019r Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów o wydanie 

opinii dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr G852552P w Mariance Mroczeńskiej -

Etap II” na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa od km 0+615,82 do km 1+995,06 na 

terenie gminy Baranów 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 Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów  o 

wydanie opinii dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr G852552P w Mariance 

Mroczeńskiej -Etap II”  na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na terenie gminy 

Baranów Powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego     

 

§ 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 Nr  37.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 17 kwietnia 2019r.  

 

w sprawie:     

wniosku z dnia 15.04.2019r Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów  o wydanie 

opinii dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr G852552P w Mariance Mroczeńskiej -

Etap II”  na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na terenie gminy Baranów Powiatu 

Kępińskiego, województwa wielkopolskiego.  

 Dnia 15.04.2019r. do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynął wniosek o zaopiniowanie 

projektu „Przebudowy drogi gminnej nr G852552P w Mariance Mroczeńskiej -Etap II”  

na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa od km 0+615,82 do km 1+995,06  na terenie gminy 

Baranów  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 

        /-/ ROBERT KIERUZAL 

 

 

 

 


