Rvbno dn. 09.04.2019 r.

Klub Radnych Rady GminY RYbno

" Zjednoczeni dla Gminv Rybno"
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Pan Tomasz

Za po6rednictwem Pnewodnicz?cego Rady Gminy

Pana Piotra Kornatowskiego

Nr1
Podstawa prawna:

Art.23, ust 1, art. 24 ust 3 Uchwaly

z

dnia 08.03.1990 r. o SamorzEdzie Gminnym

&38 Statut Gminy Rybno
W zwiqzku z planowanq budowq,altetnatywnej drogi do ul. Wyzwolenia, kt6ra ma zwiqksryc
bezpieczetistwo oraz zapewnid nowe dziafki budowlane, nasuwa siq kilka pytad na ,kt6re oczekujq
odoowiedzi

.

1-Dlaczego podczas wsp6lnego posiedzenia komisji stalych w dniu 06.03.2019 r. nie zostafa
przedstawiona Radnym mapka sytuacyjna dzialki nr 15-173 z naniesionE planowanQ drogQ oraz

budynkiem remizy osP tylko pusty zarys w/w dziatki pomimo, ie takowa mapka byla jui gotowa i
zostala zaleczona do specyfikacji pnetarSowei na wykonanie dokumentacji budowv remizY w Rybnie
i zamieszczonej na stronie BIP w dniu 08.02,2019 r.?

2.Prosze powiedzied jaka jest dopuszczalna minimalna odleglo66 od krawqdzi jezdni od istniehcych
ju2 ogrodzei, wg prawa budowlanego?
3.Dlaczego na mapce sytuacyjnei dotyczecej budowy drogi , pzebiegaiqcej pnez dzialkq 15-173 nie
zaprojektowano chodnika a krawqdi jezdni biegnie po linii ogrodzenia dzialek o nr.15-174 15-175'
15-176-?

4. Prosze odpowiedziei jak na podjeidzie do gara2u o dlugo5ci 8 m liczqc od bramy do krawqdzi
jezdni, wg projektu ,ma zmiescid siQ ciq2ki w6z bojowy przykladowo MAN, kt6rego zewnqtnne
wymiary wynoszq 8390*26{X)* 3240. Gdzie

wficzne wg Uchwafy

nr 28313412Ot2 Prerydium

Zarz?du Gl6wnego Zwi?zku ochotnicrych Stra2y Poiamych RP z dnia 19.(X.2012 wyrainie okreslajl,
2e minimalna odlegloS6 przed bramq powinna byd rowna dlugo6ci miejsca postoju w budynku remiry.

W naszym przypadku jest to 10 m.
5.Czy budowa drogi r6wnoleglej do ul. Wfzwolenia pnewidujq wykonanie pelnej infrastruktury,

obejmujacej oSwietlenie uliczne, kanalizacjq oraz wodocilgowanie ?
6.Do odpowiedzi pisemnej prosze dotQcrye protok6l z posiedzenia komisji z dnia 06.03.2019 r.
przebiegu drogi.
zwofanej w celu wyboru jednego z 2
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