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Odpowiadając na petycję mieszkańców Gminy Oborniki z 8 kwietnia 2019 roku                

i nawiązując do prowadzonej korespondencji w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku Oborniki-Żerniki uprzejmie informuję, że obecnie 

przygotowywany jest wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji                      

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem 

niezbędnym i koniecznym do rozpoczęcia prac budowlanych. Na podstawie art. 11a ust. 3 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

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

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia 

złożenia wniosku. A zgodnie z art. 11h ust. 3 do tego nie wlicza się okresów przewidzianych 

w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. W związku z czym termin wydania decyzji może zostać wydłużony 

nawet o kilka miesięcy. 

Biorąc pod uwagę powyższe, a także fakt, że środki przeznaczone na budowy ścieżek 

w bieżącym roku zostały już zaangażowane, przystąpienie do realizacji przedmiotowego 

zadania nie jest planowane w 2019 roku. 

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że przedsięwzięcie wymaga zabezpieczenia w budżecie 

województwa bardzo dużych nakładów finansowych, które oszacowano na około                 

20 mln zł, ponieważ wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac na przedmiotowym 

odcinku wynoszącym 5,6 km t. j. wykonanie przepustów, budowa kanalizacji deszczowej, 

budowa i przebudowa oświetlenia drogowego.  

Z uwagi na ogromną ilość potrzeb związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na drogach wojewódzkich wynikającą ze znacznej długości tych dróg (około 
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2 730 km), niektóre Gminy i Powiaty wspierają Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

w realizacji jego zadań. Przykładem tej współpracy jest m.in. program „Budowa ścieżek 

rowerowych” przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą 4945/2018   

z dnia 22 lutego 2018 roku, w ramach którego przy wspólnym udziale Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego i lokalnych jednostek samorządu terytorialnego powstają 

ścieżki rowerowe na terenie naszego województwa. Jeśli projekt będzie utrzymany                 

w następnych latach, miejscowe władze miałyby możliwość zgłoszenia przedmiotowej 

ścieżki do ww. programu, z którego szczegółami można zapoznać się m.in. na stronie 

internetowej UMWW. 

 

Z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 


