
UCHWAŁA NR IV/28/2019 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie: podjęcia stanowiska Rady Gminy Czernikowo w sprawie przeprowadzenia 
prac przy drodze krajowej nr 10 mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników drogi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz §19 ust.l pkt. 6 Statutu Gminy Czernikowo (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 5920)

§ 1. 1. Rada Gminy Czernikowo przyjmuje stanowisko stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

2. Stanowisko podlega przekazaniu:

1) Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

2) Dyrektorowi Oddziału w Bydgoszczy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad

3) Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa

4) Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwala się, co następuje:

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Rutkowski



Stanowisko Rady Gminy Czernikowo w sprawie przeprowadzenia prac przy drodze 
krajowej nr 10 mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi

Bezpieczeństwo mieszkańców ale również wszystkich użytkowników drogi krajowej 
nr 10 jest priorytetem. Każdego dnia w ruchu uczestniczy wiele tysięcy ludzi a na odcinku 
przebiegającym przez gminę Czernikowo jest kilka newralgicznych i niebezpiecznych miejsc. 
Dążąc do realizacji tego nadrzędnego celu ale także spełniając oczekiwania mieszkańców 
Rada Gminy Czernikowo apeluje o przeprowadzenie prac budowlanych mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się przy drodze krajowej.

W naszej ocenie niezwłocznie należy wykonać następujące prace:

1. Dokończenie (ok. 500 m.b.) chodnika łączącego Gminę Czernikowo z Gminą 
Obrowo,

2. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na żądanie i doświetlenia pierwszego przejścia 
dla pieszych jadąc od strony Torunia na 333+464,09 km,

3. Dokończenie (ok. 70 m.b.) brakującego fragmentu chodnika, koło dawnego 
Przedszkola Publicznego w Czernikowie, prowadzącego także do Cmentarza 
Parafialnego,

4. Wykonanie (ok. 70 m.b.) chodnika od pierwszego jadąc od strony Torunia 
przejścia dla pieszych, w ciągu drogi krajowej w kierunku Torunia, do ulic 
stanowiących drogi gminne na nowo powstającym osiedlu domów 
jednorodzinnych,

5. Umożliwienie wyjazdu bezpośredniego na drogę krajową nr 10 w miejscowości 
Steklin, w szczególności dla pojazdu OSP Steklin,

6. Wyrażenie zgody na dwie bramy: wjazdową z drogi serwisowej na plac 
manewrowy i wyjazdową z placu manewrowego do drogi serwisowej przy 
Kościele św. Bartłomieja w Czernikowie.

Pierwsze z w/w zadań będzie dokończeniem rozpoczętej wcześniej inwestycji. Dzięki 
temu uzyskamy połączenie często użytkowanym chodnikiem dwóch sąsiadujących ze sobą 
gmin -  Gminy Obrowo z Gminą Czernikowo. Mieszkańcy korzystający z dotychczasowego 
rozwiązania komunikacyjnego, poruszając się pieszo lub rowerem muszą pokonać około 500 
m jezdnią stwarzając zagrożenie dla siebie i dla kierujących pojazdami mechanicznymi. 
Mieszkańcy od lat zabiegają o wykonanie tego zadania, z czym zgodziło się Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa ujmując je w Programie budowy ciągów pieszo-rowerowych- 
pismo z dn.8 grudnia 2017 r sygn. DDP.2.453.325.2017.MZ.l, jednakże do dnia dzisiejszego 
zadanie nie zostało wykonane.

Niezbędne jest również wykonanie sygnalizacji świetlnej na żądanie i doświetlenie 
pierwszego przejścia dla pieszych jadąc od strony Torunia (drugie zadanie). Jest ono 
uzasadnione ponieważ piesi czy rowerzyści poruszający się w godzinach 
wieczornycli/nocnych nie są widoczni dla kierujących pojazdami. Stwarza to ogromne



zagrożenie dla użytkowników drogi. Zwracamy uwagę, że natężenie ruchu pieszego jest coraz 
większe ze względu na fakt tworzenia osiedla domów jednorodzinnych za drogą krajową nr 
10. Nadmieniamy, że doszło w tym miejscu do potrącenia ze skutkiem śmiertelnym. 
Ograniczenie prędkości do 50 km/h nie daje mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych.

Trzecie zadanie będzie dokończeniem rozpoczętych prac związanych z budową 
chodnika przy budynku dawnego Przedszkola, który łączy się z chodnikiem prowadzącym do 
cmentarza parafialnego w Czernikowie. W momencie prowadzenia prac inwestycyjnych nie 
wykonano ich w całym przebiegu chodnika. Rozwiązanie tego problemu pozwoli na 
bezpieczne poruszanie się mieszkańców. Mieszkańcy od lat zabiegają o wykonanie tego 
zadania, z czym zgodziło się Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ujmując je 
w Programie budowy ciągów pieszo-rowerowych- pismo z dn.8 grudnia 2017 r. sygn. 
DDP.2.453.325.2017.MZ.1, jednakże do dnia dzisiejszego zadanie nie zostało wykonane.

Czwarta poruszana kwestia jest związana z budową fragmentu nowego chodnika od 
pierwszego przejścia dla pieszych jadąc od strony Torunia wzdłuż drogi krajowej w kierunku 
Torunia, dając możliwość bezpiecznego dojścia mieszkańcom, którzy mają zlokalizowane 
posesje za drogą krajową w miejscu powstającego osiedla domów jednorodzinnych.

Bezpośredni wjazd na drogę krajową nr 10 w miejscowości Steklin (zadanie nr 5) jest 
niezbędny dla funkcjonującej w tej miejscowości Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozwiązanie 
to znacznie skróciłoby czas wyjazdu do akcji ratowniczych, co jest kluczowe dla ratowania 
życia i bezpieczeństwa ludzi. W chwili obecnej każdorazowy wyjazd samochodu 
pożarniczego wymaga wjazdu na pas zieleni, co grozi wpadnięciem do głębokiego rowu 
a w porze deszczowej ulgnięciem w błocie. Jednostka Straży Pożarnej nie służy tylko 
mieszkańcom gminy ale także uczestnikom ruch drogowego.

Bardzo ważna dla mieszkańców gminy oraz parafii Czernikowo jest również 
prawidłowa komunikacja przy kościele Św. Bartłomieja w Czernikowie (zadanie nr 6) gdzie 
każdej niedzieli ale także w związku z pogrzebami uczestniczy wielu ludzi. Nadmieniamy, że 
parafia liczy ok. 7 000 ludzi a w tej chwili komunikacja wyjazdu przy kościele jest zaburzona. 
Stwarza to zagrożenie ale również problem z dojazdem służb ratowniczych w razie takiej 
potrzeby. Dlatego zwracamy się z prośbą o pozwolenie na dwie bramy: wjazdową z drogi 
serwisowej na plac manewrowy i wyjazdową z placu manewrowego do drogi serwisowej przy 
Kościele św. Bartłomieja w Czernikowie w kierunku drogi krajowej nr 10 a tym samym 
wyeliminowanie pojawiającego się niebezpieczeństwa.


