


   Lubicz Dolny, 10 października 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.25.2022 
 

             Pan  
Jerzy Guranowski                                                                   

                             Radny Gminy Lubicz 
 

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 29 września 2022 r. dotyczący naprawy ulicy 

Lawendowej w Grębocinie informuję, że prace związane z równaniem i uzupełnieniem 

ubytków w drodze zostały zlecone do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubiczu. 

 

                                                                                                 

                                                                                             Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                  Marek Nicewicz 

 

 

 

 
 

          

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 
3. GK 





                                                                                        Lubicz Dolny, 11 października  2022 r. 
 

 
ORG. 0003.26.2022 
 

Pan  
Juliusz Przybylski                                                                   

                             Radny Gminy Lubicz 
 

 

Odpowiadając na Pana wnioski z dnia 29 września 2022 r. informuję, co następuje: 

Ad.1. Usunięcie złamanego drzewa zostało zgłoszone do Zakładu Usług Komunalnych                    
sp. z o.o. w Lubiczu oraz do Referatu Ochrony Środowiska. 

Ad.2. Wyczyszczenie przepustów zostało zgłoszone do Zakładu Usług Komunalnych                               
sp. z o.o. w Lubiczu  

Ad. 3. Wyłączenia lamp ulicznych w godzinach od 23:00 do 5:00 wprowadzono w celu 
ograniczenia wydatków związanych z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej. 
Godziny te zostały ustalone po wcześniejszej analizie. Obecnie zmiana godzin wyłączenia 
lamp wiązałaby się z dodatkowymi kosztami związanymi z przeprogramowaniem 
oświetlenia. Na dzień dzisiejszy nie planuje się zmiany godzin wyłączenia lamp. 

 
                                             

                                                                                        

                                                                                      Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                           Marek Nicewicz 

 

 
 

          

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 
3. GK 

 

 
 





                                                                                         Lubicz Dolny, 11 października 2022 r. 
ORG. 0003.27.2022 
 

Pani 
Aldona Peregonczuk 
Radna Gminy Lubicz 

                                  

Odpowiadając na wniosek z dnia 29 września 2022 roku dotyczący montażu lustra                  

przy skrzyżowaniu ulicy Sosnowej z ulicą Nową w Złotorii informuję, że relacja na wprost  

ww. skrzyżowania (ul. Sosnowa) prowadzi wyłącznie do dwóch zabudowań, co powoduje,                             

że główny potok pojazdów porusza się na relacji ul. Sosnowa – ul. Nowa. Relacja skrętu 

w lewo z ul. Sosnowej w Nową oraz w prawo z ul. Nowej w Sosnową nie przecina się                       

i ruch odbywa się bezkolizyjnie. Dodatkowo, kierujący pojazdem zbliżając się                                    

do skrzyżowania, zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. 

Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest zasadnym pozytywne rozpatrzenie wniosku 

w sprawie montażu lustra. Jednocześnie informuję, że zgłoszona przez Panią uwaga będzie 

w kolejnych miesiącach poddana dalszej analizie. W przypadku potwierdzenia się 

zgłaszanych przez Panią spraw, wnioskowane lustro zostanie zamontowane.  

                                                                                          

                                                                                      Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                           Marek Nicewicz 

 

 

                                                                                                      

 

 

Otrzymują: 

1. Adresatka 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 
3. GK 





Lubicz, 11 października 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.28.2022 
 

Państwo Radni 
Teresa Klawińska                                                                  

                             Marcin Różycki 
 
 

Odpowiadając na Państwa interpelację z dnia 29 września 2022 r. dotyczącą  

wyznaczenia przejścia dla pieszych w miejscowości Lubicz Dolny informuję, że na 

skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Młyńskiej, ze względu na gęstą zabudowę ograniczającą 

widoczność oraz znak A-5 (skrzyżowanie równorzędne), wymuszone jest ograniczenie 

prędkości. W związku z powyższym nie przewiduje się wyznaczenia przejścia dla pieszych.  

Jednocześnie informuję, że sytuacja będzie monitorowana i w razie konieczności 
zostanie zmieniona organizacja ruchu.  

 

Wójt Gminy Lubicz 

    Marek Nicewicz 

 

 

 
 

          

 

 

Otrzymują: 

1. Adresaci 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 
3. GK 

 





Lubicz, 12 października 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.29.2022 
 

Państwo Radni 
Teresa Klawińska                                                                  

                             Marcin Różycki 
 
 

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 29 września 2022 r. dotyczący ustawienia 

ławki oraz zadaszenia na dworcu kolejowym w Lubiczu Dolnym informuję, że został on 

przekazany do PKP. 

 

Wójt Gminy Lubicz 

    Marek Nicewicz 

 

 

 
 

          

 

Załącznik: 

Pismo do PKP. 

Otrzymują: 

1. Adresaci 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 
3. GK 

 







                                                                                         Lubicz Dolny, 12 października 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.30.2022 
 

Pani  
Jolanta Nikiel                                                                  

                             Radna Gminy Lubicz 
 

 

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 29 września 2022 r. dotyczący pobudowania 
chodników, przejścia dla pieszych łączącego dwie strony drogi oraz oświetlenia 
przy przystanku autobusowym, przy drodze krajowej nr 15 w Rogówku informuję, że został 
on przekazany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, że podzielam niepokój mieszkańców Rogówka 
dotyczący bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15 i wagę potrzeby działań w celu jego 
zapewnienia. W związku z powyższym pragnę przypomnieć, że wielokrotnie podejmowane 
były ze strony gminy inicjatywy zmierzające do artykułowania potrzeby podjęcia stosownych 
czynności w tym obszarze oraz podjęcia współpracy z zarządcą drogi krajowej nr 15: 
 - na zlecenie GDDKiA w 2017 roku została opracowana dokumentacja dla zadania pn. 
„Rozbudowa drogi krajowej nr 15 polegająca na wykonaniu chodnika w m. Rogówko od km 
248+100 do km 249+350” 
 - w 2021 r. zabezpieczono środki w budżecie Gminy Lubicz na rozpoczęcia realizacji 
chodnika wzdłuż Drogi krajowej nr 15 w m. Rogówko wraz z zatoką autobusową po stronie 
południowej. 
 - pismem z dnia 29.03.2021 r. Wójt Gminy Lubicz (dalej GL) zwrócił się do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad Oddział w Bydgoszcz (dalej GDKKiA) z propozycją 
podpisania umowy ws. współfinansowania kosztów budowy zatoki autobusowej, peronu oraz 
chodnika w ciągu drogi krajowej nr 15 (dalej DK15) w kierunku przystanku autobusowego 
(po stronie południowej) przez GL 
 - pismem z dn. 02.04.2021 r. GDDKiA poinformowała, że GDDKiA nie dysponuje środkami 
na realizację przedmiotowej inwestycji, niemniej w związku z uchwaleniem w dniu 
23.02.2021 r. przez Radę Ministrów nowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2021-2024, Oddział zgłosił ww. zadanie do tworzonej listy planowanych inwestycji 
i do czasu uzgodnienia Programu Inwestycji GDDKiA nie może podejmować żadnych 
zobowiązań finansowych w sprawie 
 - 13.04.2021 r. - rozmowa telefoniczna Wójta GL z Dyrektorem GDDKiA potwierdzona 
pismem Wójta z dn. 16.04.2021 r., w którym Wójt GL deklaruje możliwość partycypacji 
w kosztach inwestycji przez GL w przypadku jeśli środki GDDKiA przeznaczone na 
inwestycję okazałyby się niewystarczające 
 - 26.04.2021 r. - pismo GDDKiA wskazujące, iż GDDKiA czyni starania dla realizacji 
zadania w 2022 r. z informacją o zgłoszeniu zadania do Programu Bezpiecznej Infrastruktury 
Drogowej w latach 2021-2024 
 - 25.05.2021 r. - pismo Wójta z prośbą o potwierdzenie, iż GDDKiA planuje realizację 
budowy chodnika wraz z zatoką autobusową przy DK 15 w Rogówku wraz ze wskazaniem 
terminu realizacji przedmiotowych prac 
 - 28.06.2021 r. – pismo GDDKiA podtrzymujące wcześniejsze stanowisko 
 - 04.01.2022 r. – pismo Wójta GL z prośbą o przekazanie przez GDDKiA harmonogramu 
realizacji budowy chodnika oraz zatoki autobusowej w Rogówku wzdłuż DK 15 wraz 



z deklaracją o możliwości partycypacji w kosztach realizacji przez GL lub podjęcia się 
realizacji zatoki wraz z budową chodnika po stronie południowej przez GL (po zawarciu 
stosownego porozumienia w sprawie) 
 - 11.01.2022 r. - pismo GDDKiA informujące, że nadal przygotowany jest Program 
Inwestycji w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej oraz aktualizowana jest 
dokumentacja dla przedmiotowego zadania celem jej rozpoczęcia w 2022 r. 
 - 10.05.2022 r. - pismo Wójta z prośbą o przekazanie aktualnego harmonogramu realizacji 
inwestycji oraz potwierdzenie, iż zadanie planowane jest do realizacji w 2022 r. Deklaracja 
Wójta, iż w przypadku odłożenia przez GDDKiA inwestycji w czasie GL potwierdza 
gotowość do podjęcia realizacji chodnika wraz z zatoką autobusowa ze środków Gminy. 
 - 23.05.2022 r. - pismo GDDKiA z informacją, iż przedmiotowe zadanie nie uzyskało 
finansowania oraz, iż dokumentacja oraz nadzór inwestorki może zostać udostępnione przez 
GDDKiA Gminie Lubicz 
 - 13.06.2022 r. - pismo Wójta GL potwierdzające, iż Gmina gotowa jest do podjęcia się 
realizacji chodnika z peronem autobusowej przy DK 15  
 - 12.07.2022 r. - pismo GDDKiA potwierdzające możliwość realizacji odcinka chodniki 
przez GL oraz deklaracja przygotowania porozumienia w sprawie przez GDDKIA 
 - 26.08.2022 r. – pismo Wójta GL z prośbą o przekazanie porozumienia ws. realizacji 
chodnika wraz z peronem przez Gminę, celem ujęcia zadania w planach budżetowych GL na 
rok 2023. 
Brak odpowiedzi z GDDKiA. Dnia 06.10.2022 r. kontakt telefoniczny z pracownikiem 
GDDKiA odpowiedzialnym za zadanie. Z informacji od pracownika wynika, że porozumienie 
zostanie przygotowane. 
 

 

                                                                                        

                                                                                              Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                  Marek Nicewicz 

 

 

         

 

Załącznik: 

Pismo do GDDKiA 

Otrzymują: 

1. Adresatka 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 
3. GK 




