
UCHWAŁA NR XLVII/619/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie przekazania pisma według właściwości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 242 i 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Lubicz uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia pisma dotyczącego propozycji 
projektu przebudowy drogi krajowej DK 15 i drogi wojewódzkiej DW 552 z skrzyżowaniem, od granicy miasta 
Torunia do przewężenia z nowego drugiego projektu w miejscowości Grębocin.  

2. Pismo, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  jako 
organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Lubicz do przesłania autorowi pisma niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z pismem dotyczącym propozycji projektu 
przebudowy drogi krajowej DK 15 i drogi wojewódzkiej DW 552 z skrzyżowaniem, od granicy miasta 
Torunia do przewężenia z nowego drugiego projektu w miejscowości Grębocin uznała, że jego rozpatrzenie 
należy do wyłącznej kompetencji zarządcy drogi, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad i taką opinię przekazała radzie gminy. 

Ponieważ, zgodnie z art. 242 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) wnioski składa się do organów 
właściwych ze względu na przedmiot wniosku, stąd też Rada Gminy uznała, że w/w pismo należy przekazać 
do rozpatrzenia organowi właściwemu w sprawie, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Zbigniew Barcikowski 
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