
Załącznik nr I

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą naprawy małego odcinka chodnika

ul. Sokołowskiej na wysokości budynku Murabet informujemy, iż zostało wysłane pismo do

Zarządu Dróg Powiatowych. W załączeniu kserokopia.



Golub-Dobrzyń, dnia 07.10.2022 r.

WG.7230.74.2022

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. PTTK ii
87-400 Golub-Dobrzyń

W związku z wpływem interpelacji od Radnego Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Pana
Konrada Zaporowicza odnośnie naprawy odcinka chodnika na ul. Sokołowskiej na wysokości
budynku „Murabet” zwracamy się z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego
przedmiotowego chodnika i podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa
użytkowników drogi powiatowej.
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Otrzymują:
o. Adresat: Ała

Sporządził: Kierownik WG Karol Kaślewicz
Tel. 602-306-768; e-mail: kkasłewicz(golub-dobrzyn.pl



Załącznik nr 2

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą wykupu części działki znajdującej się przy
ul. Bohaterów Kosmosu, wjazd od ul. Sokołowskiej, uprzejmie informuję, że pismo w tej

sprawie zostało wysłane do właścicieli nieruchomości.
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Załącznik nr 3

Informuję, iż działka o numerze geodezyjnym 34 w obrębie 7 Miasta Golubia-Dobrzynia
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia

(obejmującym obszar lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych
194, 195, 196 położonych w obrębie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu

uchwalonym Uchwałą Nr XXXIX/281/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18

kwietnia 2006 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 czerwca 2006 r., Nr 78, poz. 1307, położona jest w terenie oznaczonym symbolem
MNU-3 tj. teren zabudowy jednorodzinnej z usługami. Zgodnie z ww. mpzp ustala się,
minimalną powierzchnię działki budowlanej która nie może być mniejsza niż 500 m2. W

związku z powyższym na chwilę obecną nie ma możliwości wydzielenie fragmentu działki pod
chodnik, i tym samym przekazania terenu na rzecz miasta.
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Załącznik nr 4

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą naprawy ubytków na parkingu przy Cmentarzu

Komunalnym informujemy, iż zostało wysłane pismo do zarządcy cmentarza. W załączeniu

kserokopia.
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W dniu 27.09.2022r. podczas obrad Rady Miasta Golubia-Dobrzynia,

została złożona interpelacji dotycząca stanu technicznego parkingu przy

Cmentarzu Komunalnym, położonym w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Sokołowskiej.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa jako dzierżawcy cmentarza

oraz parkingu o wyrównanie terenu przeznaczonego pod parking.

Z poważaniem

Otrzymują:1. Adresat,
2. A/a.

Pismo sporządził: D.Jarecki



Załącznik nr 5

W odpowiedzina interpelację dotyczącą naprawę ubytku w chodnikuna skrzyżowaniuul.
Polnej z ul. Piękną informujemy, iż w dniu 5 października ubytek został naprawiony.



Załącznik nr 6

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą zatrudnienia nowych pracowników do budowy
chodników miejskich informujemy, iż jest to dobry pomysł jednakże żeby ta praca była
wykonywana tylko i wyłącznie przez Wydział Gospodarczy należałoby również zainwestować

w koparko-ładowarkę, samochody, ciągniki, przyczepy tak aby nie korzystać z usług

zewnętrznych. Informujemy, iż pracownicy gospodarczy na bieżąco dokonują napraw
miejskich chodników, dróg gruntowych zakupioną równiarką podczepianą do ciągnika oraz
jezdni poprzez uzupełnianie ubytków masą asfaltową na zimno. Ponadto informujemy, iż

inwestycje, które są wykonywane w ostatnim okresie obejmują one kompleksową budowę
drogi tj. budowa infrastruktury, jezdni, poboczy, oświetlenia oraz chodników i dróg

rowerowych.



Załącznik nr 7

Obecnie posiadamy deklarację w sprawie wydzierżawienia terenów w celu przeniesienia

targowiska na czasrealizacji inwestycji od jednego z właścicieli działek znajdujących się w

pobliżu targowiska. Czekamy na odpowiedź od właściciela drugiej nieruchomości.
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Załącznik nr 8

Informuję, iż działka o numerze 254/12 obręb 8 Miasta Golubia-Dobrzynia zgodnie z

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia

(obejmującym obszar lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych

194, 195, 196 położonych w obrębie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu

uchwalonym Uchwałą Nr XXXIX/281/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18

kwietnia 2006 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 23 czerwca 2006 r., Nr78, poz. 1307, położonajest w terenie oznaczonym symbolami;

- UM-Itj. teren usług z zabudową mieszkaniową oraz

- KZ tj. teren drogi klasy zbiorczej.
Ponadto dla częśćdziałki zlokalizowanej w terenie oznaczonym UM-1 nie dopuszczasię
lokalizowania garaży szeregowych z materiałów tymczasowych

g-ce Lema LA

Mada Jerbo



Załącznik nr 9

Działka oznaczona nr geod. 138 w obrębie IV ma nieuregulowany stan prawny, nie posiada

księgi wieczystej z oznaczeniem właściciela. Zgodnie z przepisami o gospodarce

nieruchomościami istnieje możliwość zasiedzenia działek, jednakże w tymże przypadku Gmina

Miasto Golub-Dobrzyń musiałaby udowodnić, iż przez 30 lat użytkowała ten teren, cojest na
dzień dzisiejszy niemożliwe.
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W odpowiedzina interpelację radnego p. Konrada Zaporowicza dotyczącą płacenia podatku od

działki nr 138 ul. Mazowiecka informuję, że pytanie dotyczy informacji stanowiącej tajemnicę

skarbową, której to tajemnicy organ zobowiązany jest przestrzegać z mocy art. 294 $ 1 pkt 2

Ordynacji podatkowej a zatem dostęp do tej informacji podlega ograniczeniu. W świetle

przepisów art. 293-305 Ordynacji podatkowej, tajemnicą skarbową objęta jest informacja

dotycząca: obciążenia danego podmiotu podatkiem od nieruchomości, czy to w wyniku

złożenia deklaracji podatkowej, czy też wydania decyzji wymiarowej; wysokości tego

zobowiązania; okoliczności związanych z regulowaniem zobowiązania podatkowego z tego

tytułu.



Załącznik nr 10

Informuję, iż kwota w wysokości 150 000,00 zł została podana do projektu budżetu Miasta

Golubia-Dobrzynia na 2023 r. Jest to kwota potrzebna na sporządzenie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej. Natomiast sprawa wykonania utwardzenia z płyt betonowych

zostanie skierowana na najbliższą Komisję Infrastruktury.
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