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" UCHWAŁA NR XXHI/316/20
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej projektu inwestycji „Budowa obiektu mostowego wraz
z drogą dojazdową klasy G na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713), 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 2020 r., poz. 256, 695 i 1298) 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 Nowej Wsi z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie unieważnienia przetargu na
projekt inwestycji pn. „Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy G na odcinku od ul.
Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi” rozpatrzyć negatywnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania wnioskodawcy

o sposobie załatwienia sprawy oraz przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem'
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ipodlega ogłoszeniu w sposób określony

w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

Przewodnic/zÊy Gminy

l""'* ""~--. Zbigniew Barcikowski

.=‹""'.«`-ŸÍ'ni›"`~Ÿ`"}ÅQA .
I /fi\

ø1”̀.-('_.'.{¿r,+:'¿,-\'--_'FffYX -ÊÜ_'19łf.Ê'.13”.-'fxĘ-"`-_ŁČiå'Í/.=.'i'

*¬-..__
-¬.__.ó\ç›>f/.
Z ..»'

...runn-

'D

-'-_...__

w-

\-T
f-_

Id; 4071B99E-3447-41A3-ADF1-9BDD3AÊEDEU‹>hwa10ny _ _ _ _ _srroiā



_żví-1:

I.

-J

Uzasadnienie
W dniu 09.06.2020 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęła petycja mieszkańców Nowej Wsi W sprawie

unieważnienia przetragu na projekt inwestycji pn. „Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową
klasy G na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi”.

Zgodnie 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, petycja została skierowana do
rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubicz.

Komisja ustaliła, iż zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały Rady Gminy Lubicz nr L/658/2018 z dnia 7 września
2018 roku w sprawie trybu izasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Lubicz, konsultacje przeprowadza się W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach
ważnych dla gminy. W myśl §2 ust. 6 tejże uchwały, decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje
wójt w drodze zarządzenia lub Rada Gminy w drodze uchwały. Z uwagi na to, że w przedmiotowej sprawie
odbywały się już wcześniej konsultacje społeczne - na etapie tworzenia Studium Uwarunkowań i kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubicz oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego dla wsi Lubicz Dolny oraz Nowa Wieś, które to dokumenty przewidują obecność w tym
miejscu drogi lokalnej wraz z mostem nad rzeką Drwęcą - komisja negatywnie zaopiniowała wniosek
mieszkańców Nowej Wsi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie.

Komisja ustaliła ponadto, iż postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone izakończone w pełnej
zgodności z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz
w części wsi Nowa Wieś, w szczególności zapisu planu dot. drogi oznaczonej na rysunku planu 86 KL-
droga lokalna (klady ,,L”).

W związku z powyższymi ustaleniami, W dniu 26 sierpnia br. podczas komisji połączonych Rady Gminy
Lubicz, Komisja Skrag Wniosków i Petycji zarekomendowała negatywne rozpatrzenie petycji.

Przewodni miny

Zbigniew Barcikowski
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