
UCHWAŁA NR XXXVI/383/22 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców oraz właścicieli działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie 
zakończenia remontu drogi gminnej Potępa – Żyłka kończącej się na skraju lasu przy posesji nr 75

 Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 223 § 
1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Rada Gminy Krupski 
Młyn 

uchwala 

§ 1. Wniosek mieszkańców oraz właścicieli 
działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie 
zakończenia remontu drogi gminnej Potępa – 
Żyłka kończącej się na skraju lasu przy posesji nr 
75, z dnia 10 stycznia 2022 roku (data wpływu do 
Urzędu Gminy w Krupskim Młynie 17 stycznia 
2022 roku) uznać za zasadny. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady 
Gminy Krupski Młyn do powiadomienia 
wnoszących wniosek o sposobie rozpatrzenia 
wniosku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Uzasadnienie 

W dniu 17 stycznia 2022 roku do Urzędu Gminy Krupski Młyn wpłynął wniosek mieszkańców oraz właścicieli 
działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie zakończenia remontu drogi gminnej Potępa – Żyłka kończącej się na 
skraju lasu przy posesji nr 75. 

Przedmiotowy wniosek został rozpatrzony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 
27 stycznia 2022 roku. Członkowie Komisji po dokonaniu szczegółowej analizy wniosku wypowiedzieli się 
w wyżej wymienionej sprawie i zdecydowali uznać wniosek za zasadny. 

Nawierzchnia drogi jest w znacznym stopniu zniszczona, utrudnia to przemieszczanie się mieszkańcom 
i właścicielom działek rekreacyjnych w Żyłce. W poprzednich latach gmina dokonała remontu drogi z Potępy 
w kierunku Żyłki na odcinku o długości ok. 800 mb. Pozostał do wykonania remont tej drogi o długości ok. 
500 mb oraz odcinek od centrum w Żyłce do posesji nr 75. 

Gmina w wyniku złożonego w sierpniu 2021 roku wniosku w ramach I naboru Programu Polski Ład pozyskała 
3.135.000 zł na modernizację dróg gminnych, co stanowi 95 % kosztów zadania. Wniosek dotyczył między 
innymi również modernizacji wnioskowanych dróg. 

Obecnie przygotowywany jest Program Funkcjonalno – Użytkowy niezbędny do ogłoszenia procedury 
przetargowej na wybór wykonawcy zadania związanego z remontem dróg gminnych w formule „Zaprojektuj 
i wybuduj”. 

Realizacja zadania planowana jest w latach 2022 – 2023. 

W świetle powyższego przedmiotowy wniosek uznany został za zasadny. 

Rada Gminy zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania treści niniejszej uchwały 
wnioskodawcom. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 13F5D5B6-30A5-4CEE-A095-6CCEB862D353. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



