
UCHWAŁA NR   321   /2016 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  23 czerwca  2016 roku 

w sprawie wydania opinii do wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o zezwolenie na 

realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – 

przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783”. 

 

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

zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2015r., poz. 2031),  w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym   (Dz. U. z 2016r. poz.814), po rozpoznaniu wniosku złożonego dnia 27.05.2016 

roku przez pracownię projektową ATAR działającą w imieniu Wielkopolskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie wydania opinii do wniosku dotyczącego 

uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  pn. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783”, 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Opiniuje się pozytywnie, przedstawione w projekcie rozwiązania konstrukcyjne dla 

inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na 

przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783”.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

                                                                Wicestarosta 

 

                                                                      _____________________________ 

                       /Michał Piechocki/ 

 

 

 

 

Jacek Brzostowski ________________________ 

 

Jerzy Springer   __________________________ 

 

Robert Woźniak__________________________ 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr  321  /2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z  dnia  23 czerwca  2016 roku 

 

w sprawie wydania opinii do wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o zezwolenie na 

realizację inwestycji drogowej  pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – 

przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783”. 

 

Pracownia projektowa ATAR działającą na podstawie upoważnienia 

WZDW.WM.5311-16.7/16  w imieniu  Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Poznaniu  wystąpiła  z wnioskiem o wydanie opinii do wniosku dotyczącego uzyskania 

decyzji o zezwolenie na realizację zadania drogowego  pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr 251 – przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783”. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi rozwiązaniami projektowymi wynikającymi z 

koncepcji załączonego do wniosku opracowanego projektu zadania, nie wnosi się uwag. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadnie. 

 

 

 

 

                                                                                                Wicestarosta   

 

  ____________________________ 

                                                                                              /Michał Piechocki/ 

 


