
 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.1.95.2019 

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 
 

 

 

 

 W sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Zarząd Dróg, 

Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu  

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządzam, co następuje: 

 

  

 

§ 1 Wójt Gminy Lubicz zobowiązuje Likwidatora Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej  

 i Komunalnej w Lubiczu do przekazania nakładów poniesionych na realizację zadań 

inwestycyjnych wykazanych w kwotach brutto zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zarządzenia do Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lubiczu, 

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się: 

1. Likwidatorowi Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. 

2. Kierownikowi  Referatu Inwestycji i Rozwoju. 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 do 

zarządzenia Nr 0050.1.95.2019  

Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 31 grudnia 2019 r.  

 

 

1. Budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin – Lubicz   

W ramach tego zadania wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 265.622,20 zł. . 

  

2. Wykonanie projektu budowlanego chodnika przy ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym 

(lewa strona na odcinku od chodnika przy DK nr 10 do zjazdu na posesje). 

W ramach tego zadania wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 11.685,00 zł.   

 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Lubiczu Górnym,  

ul. Handlowa, Spółdzielcza, Bankowa, Piaskowa. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 101.574,90 zł. 

 

4. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy jezdni ul Jesienna  

w Grębocinie. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 1.353,00 zł. 

    

5. Budowa drogi dojazdowej do ruin zamku w Złotorii. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 12.374,87 zł. 

  

6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Liliowa,  

Konwaliowa  i Narcyzowa. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 27.798,00 zł. 

  

7. Projekt organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi krajowej nr 15 na drogę gminną  

w Grębocinie. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 4.920,00 zł. 

  

8. Budowa oświetlenia drogowego w Złotorii ul. Różana. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 509,99 zł. 

 

9. Wykonanie projektu budowlanego zjazdu publicznego z drogi powiatowej na drogę 

gminną w Krobi. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 10.455,00 zł.   

 

10. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika Gronowo. 

W ramach tego zadania w 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości 5.904,00 zł.  

 

11. Wykonanie projektu przebudowy jezdni drogi w Gronowie. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 18.137,30 zł. . 

  

12. Wykonanie projektu przebudowy budynku socjalnego w Lubiczu Górnym,  

ul. Warszawska. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 19.780,00 zł.   

 

13. Przebudowa jezdni ul. Mostowa Grębocin – dokumentacja projektowo – wykonawcza. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 4.305,00 zł.   

 

14. Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi  

w Grębocinie , ul. Spółdzielcza. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 4.792,80 zł.   

 

 



 

15. Pomoc rzeczowa dla Woj. Kuj.-Pom. projekt chodnika przy DW nr 552 w Lubicz Dolny 

– Grębocin. 

W ramach tego zadania wydatkowano w 2016 r. kwotę w wysokości 6.253,04 zł.   

 

16. Modernizacja dróg gminnych. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 4.858,50 zł.   

 

17. Pomoc rzeczowa dla Gminy Miasta Toruń – opracowanie dokumentacji projektowej 

drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu 

Dolnym. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości 4.488,00 zł.   

 

 

 

 


