
Zarządzenie Nr 0050.1.90.2019 
Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 17 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 ze zmianami) 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, zgodnie  

z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 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 do Zarządzenia Nr 0050.1.90.2019 
Wójta Gminy Lubicz 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 
 
 
 

PROTOKÓŁ 
przekazania nakładów inwestycyjnych  

 
 
 

 Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.1.90.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 

2019 r.  przekazuje się nieodpłatnie do Urzędu Gminy w Lubiczu nakłady poniesione przez 

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu:   

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Mierzynku  w kwocie 518.818,87 zł.  

2. Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa drogi do PSZOK i oczyszczalni  

w Nowej Wsi w kwocie 23.985,00 zł. 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Woj. Kuj.-Pom. na budowę zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz 

przejściem dla pieszych w Grabowcu przy DW w kwocie 12.300 zł.  

4. Opracowanie dokumentacji projektowej - urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym   

w kwocie 87.330,00 zł.  

5. Opracowanie dokumentacji proj.bud. zjazd publiczny z DG Grębocin, dz. Nr 470 na 

DK nr 15 w m. Grębocin, w kwocie 12.300,00 zł.  

6. Opracowanie dokumentacji proj.bud na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi: ul. 

Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa 

w kwocie 67.070 zł. + teczka z pismami różnymi. 

7. Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS w kwocie 29.336,88 

zł., z czego: 26,30 zł. za wydruk map, 14.760,00 zł. za opracowanie dokumentacji 

projektowej, 14.550,58 zł. za roboty budowlane. 

8. Budowa ul. Zdrojowa i Boczna w Lubiczu Górnym w kwocie 194.448,20 zł.  

W ramach tej kwoty została opracowana kompletna dokumentacja projektowo – 

wykonawcza za kwotę 185.484,00 zł. oraz zostały wypłacone odszkodowania za grunty 

przejęte z mocy prawa w kwocie 8.964,20 zł.  

 

PRZEKAZUJ ĄCY        PRZEJMUJĄCY 
 


