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RO.0007.4.2021 

UCHWAŁA NR XXIX/275/2021 

RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej 

w Lubiaszowie Starym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719, poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 oraz 

art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

Rada Miejska w Wolborzu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zasadną petycję właścicieli działek w Lubiaszowie Starym 

dotyczącą rozbudowy sieci wodociągowej. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzonej petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Wolborzu. 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolborzu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

w Wolborzu 

 

 

Zbigniew Klewin 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/275/2021 

Rady Miejskiej w Wolborzu 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Uzasadnienie  

Dnia 15 stycznia 2021 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolborzu 

wpłynęła petycja przekazana według właściwości przez Burmistrza Wolborza 

złożona w interesie własnym przez właścicieli działek w miejscowość Lubiaszów 

Stary dotycząca rozbudowy sieci wodociągowej. Analizą petycji zajęła się Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 stycznia 2021 r. 

Komisja ustaliła, iż właściciele działek 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/21 

w Lubiaszowie Starym nabyli je od Gminy Wolbórz, ponadto w dalszym ciągu 

w tym kompleksie  Gmina jest właścicielem 8 szt. działek budowlanych. Burmistrz 

Wolborza zwrócił się z wnioskiem  do Rady Miejskiej, aby przy podziale nadwyżki 

budżetowej rozważyć przeznaczenie środków  na rozpoczęcie prac projektowych 

obejmujących zarówno sieć wodociągową jak i sieć  kanalizacyjną. 

Nakłady na projektowanie, a przyszłości przyłączenie działek do infrastruktury 

technicznej spowoduje wzrost ich wartości i zwrot nakładów poniesionych przez 

Gminę w postaci opłat adiacenckich już sprzedanych działek oraz wyższe ceny 

działek przeznaczonych do sprzedaży po ich  uzbrojeniu. 

Wobec powyższego Rada Miejska w Wolborzu uznaje petycję za zasadną. 


