
UCHWAŁA NR VII/85/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę chodnika ulic Lampusz-Małgorzatowo-Dworcowa 
w miejscowości Lubicz Dolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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. 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. Petycję mieszkańców wsi Lubicz Dolny z dnia 06 lutego 2019 r. w sprawie wykonania chodnika dla 
pieszych:

1) w części dotyczącej ulic Małgorzatowo i Dworcowej rozpatrzeć pozytywnie;

2) w części dotyczącej ul. Lampusz rozpatrzeć negatywnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony 
w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie

W nawiązaniu do petycji z dnia 06.02.2019 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.02.2019 r.) mieszkańców
wsi Lubicz Dolny dot. prośby o wykonanie pobocza w formie chodnika dla pieszych przy ulicy Lampusz,
Małgorzatowo, Dworcowa w miejscowości Lubicz Dolny należy wykazać iż:

1. W roku 2019 zostanie przygotowana koncepcja wykonania drogi od strony ul. Szosa Lubicka
w Toruniu do odcinka utwardzonego ul. Małgorzatowo. Na odcinku od ul. Lampusz, tj. od wiaduktu
autostradowego, ulica Małgorzatowo zostanie wyposażona w chodnik.

2. Po przygotowaniu koncepcji, w porozumieniu z Urzędem Miasta w Toruniu zostanie przygotowany
projekt techniczny. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych oraz porozumień
międzygminnych, budowa drogi wraz z odcinkiem chodnika zostanie zrealizowana pod warunkiem
zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie gminy. Z powodów proceduralnych nastąpi
to nie prędzej niż w 2021 r.

3. Projekt chodnika wzdłuż obecnie utwardzonego odcinka ul. Małgorzatowo oraz nowego chodnika
wzdłuż ul. Dworcowej nastąpi po przekierowaniu ruchu pojazdów ciężkich na nowy odcinek drogi
w kierunku Małgorzatowa, w dalszych etapach realizacji robót drogowych, pod warunkiem zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.

4. Budowa chodnika na ul. Lampusz obecnie nie jest możliwa. Ulica ta nie stanowi drogi publicznej
w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068). Gmina jest
zobowiązana zapewnić w pierwszej kolejności prawidłowe nawierzchnie jezdni oraz chodników na drogach
publicznych.
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