
UCHWAŁA NR IX/116/19
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę drogi asfaltowej oraz wymianę oświetlenia przy drodze: dojazd 
do ulic Dworcowa i Mostowa z wjazdem na ul. Warszawską w miejscowości Lubicz Dolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 08 lutego 2019 r. w sprawie budowy jezdni asfaltowej 
i wymiany oświetlenia przy drodze: dojazd do ulic Dworcowa i Mostowa z wjazdem na ul. Warszawską 
w Lubiczu Dolnym rozpatrzyć pozytywnie.

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

§ 3. 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 08.02.2019 r. (data wpływu do tut. urzędu 25.03.2019 r.) mieszkańców
wsi Lubicz Dolny dot. prośby o budowę drogi asfaltowej oraz wymianę oświetlenia przy drodze: dojazd do
ulic Dworcowa i Mostowa w miejscowości Lubicz Dolny należy wykazać iż:

1) obecnie w opracowaniu jest projekt programu pięcioletniego budowy dróg w gminie Lubicz, w którym
zostało ujęte wykonanie jezdni asfaltowej na drodze: dojazd do ulic Dworcowa i Mostowa w miejscowości
Lubicz Dolny;

2) po zatwierdzeniu programu pięcioletniego, jezdnia asfaltowa zostanie wykonana zgodnie
z harmonogramem, pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie gminy na ten cel.
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