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Szanowni Mieszkancy miejscowosci
Cywiny Dynguny

Sprawa budowy budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, w tym r6wniez
jego lokalizacji byla dyskutowana od grudnia 2014r., na wielu posiedzeniach Komisji
Stalych Rady Gminy Baboszewo.
si~

Na zebraniu wiejskim solectwa Cywiny Dynguny, kt6re odbylo

13 stycznia

2015r., w kt6rym uczestniczyl m.in. W6jt a takZe Radny Gminy Baboszewo,
mieszkancy, kt6rzy przybyli na spotkanie byli poinformowani

tym, ze

0

prawdopodobnajest lokalizacja tego budynku w Cywinach Dyngunach. Informacja ta
nie spotkala

si~

ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkanc6w. W dniu 27.03.2015r.

Radni Gminy Baboszewo

przyj~li

uchwal~

Nr V/19/2015 w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej, a wraz z ni'l. przedsi~wzi~cie "Budowa budynku
mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach". Wyzej wymieniona
uchwala zostala zamieszczona w Biuletynie Informacji

Publicznej

Gminy

Baboszewo. W celu realizacji zadania Gmina Baboszewo w marcu 2015r., po
przeprowadzonym

post~powaniu

przetargowym, zlecila wykonanie projektu budowy

tego budynku na wskazanej dzialce, a pod koniec wrzesnia 2015r. dysponuj'l.c juz
dokumentacj'l. projektow'l. zlozyla wniosek

0

dofmansowanie inwestycji do Banku

Gospodarstwa Krajowego i w chwili obecnej oczekuje na

decyzj~

przyznania dofinansowania. Projekt budynku uzyskal pozwolenie na
wszelkie

wzgl~dy

w sprawie

budow~,

a

wi~c

bezpieczenstwa zwi'l.zane z usytuowaniem budynku na dzialce

zostaly spelnione. Odnosz'l.c

si~

do Panstwa w~tpliwosci

informuj~,

iz:

1. Uchwala w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i
przedsi~wzi~cia

przyj~cie

dotycz'l.cego budowy budynku socjalnego nie jest aktem

prawa miejscowego i nie wymaga konsultacji z mieszkancami. Jednak W6jt

Gminy, w oczekiwaniu na Panstwa opinie, podzielil

si~

z Panstwem informacjCl

o lokalizacji tegoz budynku na wspomnianym wyzej zebraniu wiejskim w
dniu 13.01.2015 roku.
2. Dzialka, na ktorej zaprojektowano przedmiotowy budynek rna

powierzchni~

0,60 ha. Wszelkie wymogi dotyczClce prawa budowlanego zostaly spelnione,
co potwierdza decyzja Starosty Plonskiego z 30.09.2015 r. zatwierdzajClca
projekt budowlany i udzie1ajClca pozwolenia na

budow~.

Nie mozna w tej

chwili takZe twierdzie, ze w budynku zamieszka "co najmniej 50 osob",
poniewaz decyzje dotyczClce wyboru przyszlych lokatorow tego budynku
dopiero zapadnCl.
3. MajClc na uwadze bezpieczenstwo wszystkich mieszkancow dzialka zostanie
ogrodzona.
4. Dzieci nie zostanCl pozbawione mleJsca do zabawy. Budynek zostal
zaprojektowany

w

sposob

gwarantujClcy

mieszkancom

zachowanie

prywatnosci.
5. Budowa budynku z lokalami socjalnymi w Cywinach Dyngunach nie rozwiClze
problemow i potrzeb lokalowych w zakresie lokali socjalnych. Bye moze
kolejny taki budynek powstanie w Baboszewie.
MajClc na uwadze powyzsze, moje stanowisko, jak rowniez Rady Gminy Baboszewo,
w kwestii lokalizacji budynku z lokalami socjalnymi nie zmienilo
Mog~
b~dziemy

si~.

zapewnie, ze wspolnie z odpowiedniCl komisjCl Rady Gminy Baboszewo,

bardzo dokladnie analizowae wszystkie wnioski

0

przydzielenie lokalu w

Cywinach Dyngunach, majClc na uwadze interes dotychczasowych mieszkancow
wioski przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisow prawa w tym zakresie.
Z powazaniem
,
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