UCHWAŁA NR IV/40/18
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o poprawę bezpieczeństwa na ul. Aleja Dębów
w miejscowości Kopanino
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.), art. 229 pkt 3, art. 244 i art. 247 w zw. z art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks 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. Rozpatrzyć pozytywnie wniosek z dnia 6 grudnia 2018 r. mieszkańców wsi Kopanino w sprawie
poprawy bezpieczeństwa na ul. Aleja Dębów w miejscowości Kopanino w zakresie montażu progów
spowalniających prędkość pojazdów oraz zmiany stałej organizacji ruchu obowiązującej na danej ulicy.
§ 2. Zaopiniować pozytywnie wniosek o dodatkowe oświetlenie drogowe na ul. Aleja Dębów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania wnioskodawcy o
sposobie załatwienia sprawy oraz przesłanie niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 5. 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 06.12.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.12.2018 r.) Mieszkańców
wsi Kopanino dot. prośby o poprawę bezpieczeństwa na drodze gminnej w miejscowości Kopanino należy
wskazać, iż:
1) montaż progów zwalniających oraz zmiana organizacji ruchu poprawią bezpieczeństwo użytkowników
ulicy Aleja Dębów w m. Kopanino - realizacja tego zadania przewidziana jest do czerwca 2019 roku.
Wprowadzenie zmiany wymaga opracowania projektu zmian stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia jej
przez Starostwo Powiatowe;
2) montaż dodatkowego oświetlenia na ul. Aleja Dębów i Słonecznej w Kopaninie w wyższym stopniu
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, jednak wykonanie wniosku uzależnione jest od wygenerowania
oszczędności z realizacji zadań w trakcie roku budżetowego 2019. Zadanie to wymaga opracowania
projektu technicznego i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego.
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