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Wniosek

Dotyczy poboru krwi W Lubiczu Dolnym dn. 8 maja 2021r.

W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi Gminy Lubicz, uprzejmie proszę o
wyrażenie zgody na ustawienie km/iobusa na parkingu przed UG- Lubicz dn. 8 maja 2021r. W
godz. 10.00~ 14.00 W celu poboru krwi.

Proszę 0 upublicznienie tej informacji i oddelegowanie pracownika., który udostępni klucze
do toalet.
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Pani
Teresa Klawińska
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 29. 04.2021 r. dotyczący poboru krwi W dniu

8 maja br. W godz. 10.00 - 14.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy W Lubiczu Dolnym,

uprzejmie informuje, ze wyrażam zgodę na powyższe oraz informuję, ze Referat _Promocji

i Komunikacji Społecznej przygotuje stosowny' materiał informacyjny i go upubliczni.

W czasie poboru krwi będzie udostępniona toaleta W budynku B urzędu gminy.
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Wójt Gminy Lubicz

Wniosek; Podziękowanie

Składamy podziękowania Zakładowi Usług Komunalnych w Lubiczu Dolnym za
staranne uporządkowanie i wywiezienie różnego rodzaju odpadów komunalnych z
zaniedbanego terenu, wokół budynku położonego w Lubiczu Dolnym przy Dworcowej 34.

Dodatkowo wnioskujemy i pr4osimy o zagospodarowanie zaniedbanego terenu
należącego do gminy Lubicz. znajdującego się za przystankiem autobusowym w kierunku
Torunia, w Lubiczu Dolnym.
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Państwo
Teresa Klawińska
Marcin Różycki

Radni Gminy Lubicz
Alicja Zielińska

Sołtys Lubicza Dolnego

Odpowiadając na Państwa wniosek - podziękowanie z dnia 29 kwietnia 2021 roku

informuję, co następuje:

- sprawa podziękowań przekazana została do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
który odpowiada za zadania związane z oczyszczaniem terenu Gminy Lubicz

- w kwestii zagospodarowania zaniedbanego terenu należącego do gminy Lubicz,

znajdującego się W Lubiczu Dolnym za przystankiem autobusowym W kierunku Torunia
informuję, że prace porządkowe na wskazanym przez Państwa terenie zostały zakończone

W dniu 27.04.2021 r. Jednocześnie informuję, że Gmina przystąpi do zagospodarowania

zaniedbanego terenu cz. działki nr 43 położonej W Lubiczu Dolnym, po uzyskaniu

zezwolenia na usunięcie drzew iwytyczeniu działki przez geodetę .
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Wnioski

Wnioski dotyczą następujących spraw:

1. Naprawa bieżąca drogi gminnej z Rogowa do Grębocina. Zakres prac to latanie dziur

obrzeży. Numer drogi 1007 l 3C

2. Naprawa bieżąca drogi gminnej z Brzczinka do Gronowa polegająca na łataniu dziur

i rozjezdżających się poboczy. Nadmieniarn, że taka naprawa miała miej sec w czerwcu

2018 r. na mój wniosek. Numer drogi Ĺ00739C

3. Przy drodze numer 100739C w granicach sołec-two od strony Pruskiej Łąki ustawić

tablice administracyjne z nazwą sołectwa Brzezinko oraz znak drogowy teren

zabudowany, co ostudzi zapały niektórych kierowców, oraz ograniczenie tonażu 10

ton.

4. Przy drodze Gminnej numer l00739C z. Gronowa do Brzezinka w granicach sołectwa

ustawić tablice „Brzezinko” i znaki drogowe: ograniczenie szybkości 30/km oraz tonaż

10 ton (skrzyżowanie jest granicą).

Jeżeli jest taka potrzeba osobiście sprajem geodezyjnym pozaznaczam wyżej wymienione

ubytki.
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Z samorządowym pozdrowieniem
Kazimierz Rybacki
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Pan
Kazimierz Rybacki
Radny Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 29.04.2021 r. (data wpływu 04.05.2021 r.)
dotyczący naprawy dróg gminnych Rogowo - Grębocin (1 007l3C) oraz Brzezinko -
Gronowo (100739C) informuję, że sprawa przekazana została do Zakładu Usług
Komunalnych Sp. z 0.0., który odpowiada za zadania związane z utrzymaniem nawierzchni
dróg na terenie Gminy Lubicz.
Termin realizacji powyższego zgodnie z kolejnością prac.
Odpowiadając na Pana wnioski dotyczące:
- ustawienia tablic z nazwą sołectwa Brzezinko oraz znaku drogowego teren zabudowany,

a także ograniczenia tonażu pojazdów do 10 ton przy drodze gminnej nr 100739C od strony
Pruskiej Łąki uprzejmie informuję, że droga gminna W kierunku Pruskiej Łąki posiada nr
l00742C. Na całym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 40 k1'n/h oraz
ograniczenie masy rzeczywistej pojazdów do 5 ton, które nie dotyczy mieszkańców
Wprowadzenie dodatkowego oznakowania drogi w postaci tablic z nazwą miejscowości
(E-17a) oraz znaku D-42 „teren zabudowany” obecnie nie jest planowane. W celu poprawy
bezpieczeństwa i ograniczenia prędkości poruszających się pojazdów Urząd Gminy zwróci
się do KMP w Toruniu Wydziału Ruchu Drogowego 0 prowadzenie kontroli prędkości
pojazdów poruszających się na wskazanej drodze gminnej.
- ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz tonażu do 10 ton, a także ustawienia tablic
„Brzezinko” przy drodze gminnej nr 100739C z Gronowa do Brzezinka (W granicach
sołectwa) informuję, że na całej długości drogi gminnej nr 100739C Brzezinko - Gronowo
istnieje ograniczenie prędkości pojazdów do 30 km/h, a także obowiązuje zakaz wjazdu
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 8 ton. W związku z powyższym
nie jest planowana zmiana istniejącej organizacji mchu na wskazanym terenie, natomiast
istniejące znaki ograniczenia tonażu zostaną wymienione na nowe. Jednocześnie informuję,
że na terenie Gminy Lubicz przy drogach gminnych nie są stosowane tablice z nazwą
miejscowości (E-17a). Takie tablice zlokalizowane są w pasach dróg powiatowych,
wojewódzkich i krajowych.
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Wójt Gminy Lubicz

Interpelacja

Uprzejmie proszę o ustawienie znaku „Strefa ruchu” przy ul . Wiśniowej w Złotorii w
związku z problemami poruszania się mieszkańców samochodami po tej ulicy . Jeden z
właścicieli posesji przy w/w ulicy mający wiele samochodów dostawczych i osobowych
zastawia ulicę powodując niemożność przejeżdżania przez nią. Mieszkańcy zmuszeni są
niejednokrotnie zjeżdżać na pole.

Aldona Peregonczuk
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Pani
Aldona Peregonczuk
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 29. 04.2021 r. (data wpływu 04.05. 2021 r.)

dotyczącą „ustawienia znaku „Strefa Ruchu” przy ul. Wiśniowej w Złotorii w związku
z problemem poruszania się mieszkańców samochodami po tej ulicy” uprzejmie informuję, że

na wskazanym odcinku odbywa się ruch o niskim natężeniu, a droga jest do dyspozycji

praktycznie samych mieszkańców. Wprowadzenie proponowanego oznakowania D-40 „strefa

zamieszkania” uniemożliwi mieszkańcom parkowanie pojazdów wzdłuż własnych posesji.

Obecnie nie stwierdzono braku możliwości przejazdu na ul. Wiśniowej pomimo, że przed
kilkoma posesjami zostały zaparkowane auta. Wprowadzenie tak istotnej zmiany

w organizacji ruchu wymaga zgodnego stanowiska mieszkańców w tej kwestii. Należy

podkreślić, że budowa m.in. ul. Wiśniowej zaplanowana jest na rok 2023 i wraz z jej budową

możliwe będzie wprowadzenie nowych rozwiązań W zakresie organizacji ruchu drogowego.
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W związku z tym, że rozpoczął się sezon rowerowy do Złotorii i przez Złotorię
przyjeżdża wielu turystów. Wiąże się to z zostawianiem w koszach dużej ilości śmieci.

Zwracam się z prośbą do ZUK o wypróżnienie koszy w poniedziałek, ponieważ te
śmieci rozsypywane wokół, co powoduje duży bałagan.

Aldona Peregonczuk
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Aldona Peregonczuk
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 29. 04.2021 r. (data wpływu 04.05. 2021 r.)

dotyczącą poniedziałkowego opróżniania koszy na odpady komunalne w miejscowości

Złotoria informuję, że sprawa przekazana została do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.,

który odpowiada za zadania związane z oczyszczaniem terenu Gminy Lubicz.

Z ustaleń z ZUK - na okres wakacyjny oddelegowana zostanie specjalna ekipa do
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zapewnienia porządku na terenie naszej gminy.
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