
UCHWAŁA NR XII/156/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o urządzenie drogi asfaltowej na ulicy Wilczy Młyn w miejscowości 
Lubicz Dolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506), art. 229 pkt 3, art. 244 i art. 247 w zw. z art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz w zw. z § 
47 Statutu Gminy Lubicz stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr L/656/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 
7 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4714) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Wniosek mieszkanki wsi Lubicz Dolny z dnia 19 lipca 2019 r., w sprawie wykonania jezdni asfaltowej 
na ul. Wilczy Młyn, na odcinku od ul. Dworcowej do posesji o numerach 1–4 w Lubiczu Dolnym, w terminie 
do roku 2023, rozpatrzyć negatywnie.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania wnioskodawczyni 
o sposobie załatwienia sprawy oraz przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sposób określony w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

W nawiązaniu do wniosku z dnia 19.07.2019 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.07.2019 r.) mieszkanki
wsi Lubicz Dolny dot. prośby o wykonanie jezdni asfaltowej na ulicy Wilczy Młyn w miejscowości Lubicz
Dolny, na odcinku od ul. Dworcowej do posesji o numerach 1–4, należy wykazać iż:

1.Urządzanie dróg gminnych w latach 2019-2023 będzie wykonywane zgodnie z harmonogramem robót,
którego ostateczna wersja została opublikowanana stronie Gminy Lubicz w dniu 26.06.2019 r.
Harmonogram powstał po konsultacjach z mieszkańcami oraz przedstawicielami poszczególnych
miejscowości gminy Lubicz. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy konieczne było ustalenie
priorytetów wykonania nawierzchni. W pierwszej kolejności będą wykonywane drogi, które posiadają
infrastrukturę podziemną (wodociąg, kanalizację, gazociąg), żeby nie zaszła konieczność wielokrotnego
rozbierania i odbudowy wykonanej nawierzchni, w celu ich umieszczania, co naraziłoby gminę na koszty,
a mieszkańców na wiele uciążliwości związanych z robotami budowlanymi. Kolejnym kryterium wyboru
jest liczba osób zamieszkujących posesje przy danej ulicy. Drogi prowadzące do osiedli są pilniejsze do
wykonania niż drogi prowadzące do pojedynczych domów jednorodzinnych.

2.W harmonogramie został ujęty inny, niż wskazany we wniosku, odcinek ulicy Wilczy Młyn, jako
spełniający kryteria ujęcia go w bliższej perspektywie czasowej.

3.Na ulicy Wilczy Młyn są regularnie prowadzone prace związane z remontem dróg gruntowych,
polegające na wyrównaniu i doziarnieniu nawierzchni gruntowej.
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