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Rogówko, 23.09.2020r.

Jolanta Nikiel . j „
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Radna Gminy Lubicz /I

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Bydgoszcz

INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców zamieszkałych we wsi Rogówko przy drodze krajowej nr 15
zwracam się z prośbą oraz kolejnym pismem o usytuowanie zatoczki autobusowej przy stacji

benzynowej Orlen.

Usytuowanie takiej zatoczki byłoby altematywą dla pieszych, którzy musza pokonywać

codziemiie ten niebezpieczny odcinek do najbliższego przystanku autobusowego. Na całej

długości tej drogi jest bardzo wąskie pobocze, miejscami nawet tego pobocza nie ma. Idąc tą
drogą w razie niebezpieczeństwa jedyne wyj ście to ucieczka do rowu.

Nadmieniam, że przy tak ruchliwej trasie nie ma także przejścia dla pieszych. Przejście z

jednej strony drogi na drugą jest jak loteria, zdążę lub nie.

Prosimy zadbać o nasze bezpieczeństwo poprzez pozytywne ustosunkowanie się do wniosku

Z powazaniem
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NÓJÍE GMINY LUBlC¿1
Toruń k 21 ' ~ ' 'Q 7; Q ? lps; 1% I C Z Lub1cz Dolny, dnia 25 wrzesma 2020 r.

ORG. 0003.27.2020 MR

Pani
Jolanta Nikiel
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani interpelacje złożoną W dniu 23 września 2020 r. W sprawie

usytuowania W miejscowości Rogówko zatoczki autobusowej przy stacji benzynowej Orlen

przy drodze krajowej nr 15 uprzejmie informuję, iz Pani interpelacja została przekazana do
załatwienia według właściwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iAutostrad Oddział

W Bydgoszczy pismem o nr ORG. 0003.27.2020MR z dn. 25.09.2020 r.

Z powazaniem
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Otrzymuj ą:
1. Adresat
2. Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy
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URZ D GMINY LUB
Êubicz Domy ICZ Lubicz Dolny, dnia 25 września 2020 r.

ul. Toruńska 21
87-162 LUBICZ

tel. (056) 621 '21 -00, 678--22-15

ORG. 0003.27.2020MR

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Na podstawie art. 243 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) przekazuję interpelację z dnia 23 września 2020 r. Radnej Rady Gminy Lubicz

p. Jolanty Nikiel w sprawie usytuowania w miejscowości Rogówko (gmina Lubicz) zatoczki autobusowej przy

stacji benzynowej Orlen przy drodze krajowej nr 15, celem załatwienia według właściwości.

Z poważaniem
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Załączniki:

1. Kserokopia interpelacji

Otrzym ują:

1. Adresat
2. Pani Jolanta Nikiel Radna Rady Gminy Lubicz
2. a/a
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