UCHWAŁA

Nr X/65/2007

Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 20 listopada 2007roku

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu przebudowy drogi
krajowej nr 10 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Czernikowo
Na podstawie art. 22 ust. 12 pkt 3 statutu gminy Czernikowo stanowiącego
załącznik do uchwały nr VII/50/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 1
lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo / Dz. Urz.
Woj. Kuj.- POM. Nr 130, poz. 1836/
Rada G m i n y uchwala
co następuje :

§ 1.
Przyjmuje się negatywne stanowisko w sprawie projektu przebudowy drogi krajowej nr 10 na
odcinku przebiegającym przez miejscowość Czernikowo w brzmieniu określonym w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr X/65/2007
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 20 listopada 2007 roku

Stanowisko Rady Gminy
w Czernikowie z dnia 20 listopada 2007 roku
Rada Gminy w Czernikowie i Wójt Gminy ponownie wyrażają swoje negatywne
stanowisko w sprawie projektu przebudowy drogi krajowej na odcinku w miejscowościach
Czernikówko i Czernikowo /wyłożonego do przetargu 19.11.2007r./.
Realizacja projektu spowoduje, że na drodze tej będą bardzo niebezpieczne odcinki
zagrażające życiu mieszkańców Czernikówka i Czernikowa oraz będą oni narażeni na
znaczne nieuzasadnione koszty.
Czernikowo jest miejscowością szybko rozwijająca się , w której mieszka obecnie 3000 osób.
Jest tu kilkanaście dużych sklepów - łącznie 19, 2 banki, 2 przychodnie lekarskie, 3 apteki.
Funkcjonują duże szkoły: 20 oddziałowa szkoła podstawowa , 21 oddziałowe gimnazjum,
liceum oraz przedszkole. Jest też wiele instytucji: Urząd Gminy, filia Powiatowego Urzędu
Pracy, biblioteka publiczna, Gminne Centrum Informacji, posterunki policji i energetyczny,
kościół i cmentarz. Co środę odbywają się w Czernikowie jarmarki. Działa też wiele innych
zakładów pracy min. WSHU zatrudniająca ponad 50 osób.
Nasz ogromny niepokój budzi brak chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej) w
Czernikówku, gdzie mieszka 540 osób. Z tej miejscowości mieszkańcy codziennie udają się
do Czernikowa w różnych sprawach (zakupy, załatwianie spraw w urzędach, do lekarza itp.)
do wyżej wymienionych instytucji. Są to często dzieci idące do szkoły i ludzie starsi,
poruszający się pieszo lub rowerami. Idą pieszo na przystanki autobusowe aby dojechać do
szkoły i pracy.
Poza tym filia PUP w Czernikowie obsługują także gminę Obrowo, gdzie bezrobotni często
docierają tu rowerami.
Niepokój nasz i zdziwienie jest tym większe, że na terenie gminy Obrowo taka ścieżka
(chodnik) został lub będzie wybudowany w ciągu od Brzozówki do Zębówca wybudowany.
Czyżby mieszkańcy gminy Czernikowo byli gorsi i na chodnik nie zasługiwali?
Prosimy o budowę chodnika w Czernikówku od :
- zjazdu publicznego (droga gminna) km 332+409,01 strona prawa do ul. Szkolnej w m.
Czernikowo km 333+409.38,
- zjazdu indywidualnego km 331+568,31 do zjazdu indywidualnego km 332+287,24 strona
lewa.
Niepokoi nas też niezaprojektowanie pełnego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
lub rondem w Czernikowie / z drogą powiatowa/ .
Brak takiego skrzyżowania spowoduje, że będzie jak dotychczas dużo wypadków i kolizji,
były nawet ofiary śmiertelne. Przy takim rozwiązaniu ciężko się włączyć do ruchu z dróg
powiatowych, tym bardziej że będzie ograniczona ilość wyjazdów z Czernikowa. W pobliżu
tego skrzyżowania na drodze powiatowej przy skrzyżowaniu jest zajezdnia autobusowa co
zwiększa dodatkowo obłożenie tego miejsca pojazdami.
Skrzyżowania z pełną sygnalizacją są wcześniej w Lubiczu i Dobrzeje wicach co też budzi
nasze zdziwienie, dlaczego nie ma tu.
Argumentem za wykonaniem tu tego skrzyżowania jest koncepcja budowy drogi
wojewódzkiej z projektowanej tamy w Nieszawie.

Jesteśmy zaskoczeni brakiem drogi zbiorczej w Czernikowie od działek 58/1, 58/2,
59,60,61, 62/3,62/2, 63 , które obecnie mają zjazdy z drogi krajowej nr 10. Droga ta była w
projekcie zatwierdzona przez GDDKiA w Bydgoszczy / pismo Lafrenz-Poland Sp z.o.o. z
dnia 15.05.2005r. Nr LFP/Tp/135/3230/07/05 z załącznikami/. Budynki mieszkalne i
gospodarcze znajdujące się na w/w działkach są posadowione w pobliżu drogi krajowej od
kilkudziesięciu już lat. Od tej strony są wykonane wejścia do domów, wjazdy do garaży i
budynków gospodarczych i do niej usytuowane całe obejścia. Pozostałe części tych działek są
zagospodarowane rolniczo, założono np. sady lub planowany jest podział działek.
Budowa nowych wjazdów do drogi gminnej to duży wydatek dla właścicieli posesji a często
niemożliwy technicznie. Ulica Ogrodowa ma tylko 4 metry szerokości i jest
jednokierunkowa. Wszyscy mieszkańcy w/w nieruchomości są zameldowania przy ul.
Toruńskiej od nr 37 do 49a. Zmiana miejsca zameldowania wiąże się z wymiana dowodów
osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów i innych za co trzeba płacić
Pytamy kto pokryje te koszty i co z wcześniejszymi uzgodnieniami?
Kolejne zaskoczenie to brak zjazdu na działkę nr 609 /Dom Nauczyciela/. Zjazd ten
był zatwierdzony pismem jak wyżej. Brak tego zjazdu uniemożliwi dojazd do swoich
mieszkań 3 rodzinom mieszkającym w domu nauczyciela oraz dostawy towaru do kuchni i
stołówki w Szkole Podstawowej w Czernikowie. Nie ma tu innej możliwości dojazdu.
Jesteśmy zaszokowani brakiem reakcji na naszą obszerną korespondencję, nie
liczeniem się z bezpieczeństwem mieszkańców gminy Czernikowo, zabieraniem zjazdów
użytkowanych od dawna i nie zaoferowaniem nic w zamian. W wielu przypadkach jest to
albo odcięcie mieszkańców od jakiegokolwiek dojazdu albo narażenie na wysokie koszty
przebudowy zjazdów. Dziwi nas też wielokrotna zmiana rozwiązań wcześniej uzgodnionych
Gminą.
Oczekujemy na pozytywne podejście do przedstawionych problemów i
podjęcie konkretnych rozmów z Gminą Czernikowo.

Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.

Senatorowie i Posłowie z okręgu wyborczego toruńsko - włocławskiego.
Wojewoda Kujawsko - Pomorski,
Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego,
Starosta Toruński.

