
UCHWAŁA Nr 451/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie zgody na uchylenie ostatecznej decyzji Starosty Toruńskiego znak: 

ABA.6740.3.78.2017.LK z dnia 02 lutego 2018 r.  

Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.1) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie udziela się zgody na uchylenie w oparciu o art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca              

1960 r. Kpa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.2) ostatecznej decyzji Starosty Toruńskiego 

znak: ABA.6740.3.78.2017.LK z dnia 02 lutego 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – 

Włocławek w miejscowości Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 

0+000 do km 0+526.   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński  

Mirosław Graczyk 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159 i poz. 317. 
2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r. poz. 149. 



Uzasadnienie 

1. Przedmiot regulacji: 

Mieszkańcy ulicy Słowackiego w Czernikowie w piśmie z dnia 21 marca 2018 r. (data 

wpływu:  21.03.2018 r., l. dz. 8191), uzupełnionym dnia 5 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 

13.04.2018 r., l. dz. 10449)  wystąpili do Starosty Toruńskiego z wnioskiem o uchylenie 

ostatecznej decyzji Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.3.78.2017.LK z dnia 02 lutego 

2017 r. w trybie art. 155 Kpa. 

2. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w 

każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, 

który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej 

decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

3. Uzasadnienie merytoryczne 

Zarząd Powiatu Toruńskiego  zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

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

r. poz. 1496 z późn. zm.) jako zarządca drogi powiatowej wystąpił z wnioskiem o wydanie 

decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w miejscowości Czernikowo, 

polegająca na budowie drogi rowerowej” od km 0+000 do km 0+526, ponieważ jego 

zamiarem jest wybudowanie drogi rowerowej objętej w/w wnioskiem.  Starosta Toruński 

decyzją znak: ABA.6740.3.78.2017.LK z dnia 02 lutego 2017 r. udzielił Zarządowi Powiatu 

Toruńskiego  zgody na realizację w/w inwestycji drogowej i zgodnie z tą decyzją powyższe 

zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane. W związku z powyższym Zarząd Powiatu 

Toruńskiego nie udziela zgody na uchylenie decyzji Starosty Toruńskiego znak: 

ABA.6740.3.78.2017.LK z dnia 02 lutego 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 


