
UCHWAŁA NR XXXV/285/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zorganizowania przystanku kolejowego na drodze Steklin-
Osówka oraz przedłużenia kursu szynobusu do miejscowości Ograszka 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 223 § 1, art. 241, art. 242, art. 244 § 2 oraz art. 246 ustawy z 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Uwzględnia się wniosek z dnia 13 stycznia 2022 r. dotyczący poczynienia starańi podjęcia działań 
zmierzających do zorganizowania przystanku kolejowego na drodze Steklin - Osówka oraz przedłużenia kursu 
szynobusu do miejscowości Ograszka. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcom tytułem zawiadomienia 
o sposobie załatwienia sprawy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 13 stycznia 2022 r. na adres Urzędu Gminy Czernikowo wpłynęło pismo adresowane do Wójta 
Gminy Czernikowo dotyczące poczynienia starańi podjęcia działań zmierzających do zorganizowania 
przystanku kolejowego na drodze Steklin - Osówka oraz przedłużenia kursu szynobusu do miejscowości 
Ograszka. Wnioskodawcami są mieszkańcy wsi Steklin Kolonia. 

Pismo należy zakwalifikować jako wniosek w rozumieniu art. 241 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego, który stanowi, iż przedmiotem wniosku mogą być w szczególności 
sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, 
ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy 
rozpatruje między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

Na podstawie § 40 ust. 1 pkt 4 oraz § 54 i § 55 uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Czernikowo z dnia 
27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czernikowo Przewodniczący Rady Gminy Czernikowo 
przekazał wniosek Komisji Skarg, Wnioskówi Petycji w celu jego rozpatrzenia. 

Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła 
rekomendować Radzie Gminy podjęcie uchwały o uwzględnieniu wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania 
prawne i finansowe. 

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku i rekomendacji Komisji Rada Gminy uznała podjąć uchwałę 
o uwzględnieniu wniosku dotyczącego poczynienia starańi podjęcia działań zmierzających zorganizowania 
przystanku kolejowego na drodze Steklin - Osówka oraz przedłużenia kursu szynobusu do miejscowości 
Ograszka. 

Władze Gminy Czernikowo uczestniczą w rozmowach dotyczących planów uruchomienia szynobusu 
obsługującego mieszkańców podtoruńskich gmin, w tym Gminy Czernikowo. Rozwiązanie to wymaga zmian 
infrastrukturalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o przystanki, które wymagają modernizacji oraz usytuowania ich 
względem zurbanizowania danego terenu. Z uwagi na konieczność dobudowywania nowych stacji, inwestycja 
ta będzie trwać kilka lat. 

Gmina Czernikowo jest zainteresowana działaniami mającymi na celu przywrócenie połączeń 
komunikacyjnych, a także rozwój siatki połączeń i przystanków, aby usprawnić komunikację mieszkańcom 
gminy. Jednak na ten moment trudno przesądzić, jaki docelowo będzie wynik tych działań. 

Samorząd Gminy Czernikowo będzie zabiegał o utrzymanie ilości przystankówi ewentualną korektę 
(Czernikowo-Centrum, Steklin-Kolonia) względem nasycenia zabudowy mieszkaniowej. 

Ostatecznie jednak to nie tylko Gmina będzie o tym decydować, ale będą to działania przy współpracy 
spółek kolejowych, administracji rządowej i samorządowej. 

Wójt Gminy Czernikowo nie ma kompetencji do modyfikacji kursów oraz sieci przystanków 
kolejowych, nie mniej jednak jest zobowiązany do starań, aby postulaty wskazane w przedmiotowym wniosku 
zostały przekazane podmiotom, które za to odpowiadają oraz do prac na rzecz realizacji procedowanego 
wniosku. 
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