
UCHWAŁA NR XLIV/300/2022 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 maja 2022 r. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  
z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się petycje z dnia 16 maja 2022r. w sprawie zaplanowania możliwości wybudowania drogi 
asfaltowej na terenie Gminy Łysomice o długości 2,19 km na działce nr 198 stanowiącej drogę publiczną 
o identyfikatorze działki 041506_2.0006.198 za zasadną, jednakże wykonanie działań wskazanych w petycji 
uzależnia się od decyzji o wykonaniu przez władze miasta Torunia fragmentu drogi znajdującej się w granicach 
administracyjnych miasta oraz od pozytywnej decyzji Nadleśnictwa Toruń. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łysomice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Załącznik 

do uchwały Nr XLIV/300/2022 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

 

 

Uzasadnienie 
 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) weszła w życie  

6 września 2015 roku. Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób 

postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być 

żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego 

działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego, lub 

wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się  

w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: 

publicznym; podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 

Ustawa w art. 9 ust. 2 stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Do Rady Gminy Łysomice  

16 maja 2022 r. wpłynęła petycja Pana Damiana Saletnika (wnioskodawca wyraził zgodę na 

upublicznianie na stronie internetowej Gminy Łysomice danych osobowych oraz 

administrowanie nimi zgodnie z przepisami RODO) z 16 maja 2022 r. w sprawie 

zaplanowania możliwości wybudowania drogi asfaltowej na terenie Gminy Łysomice o 

długości 2,19 km na działce nr 198 stanowiącej drogę publiczną o identyfikatorze działki 

041506_2.0006.198. 

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice przekazał petycję do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady w sprawie 

jego rozstrzygnięcia. Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) rada gminy rozpatruje petycje. 

Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca  2022r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

zapoznała się z petycją i ustaliła, że przedmiotowa droga znajdująca się w m. Lulkowo  

ul. Kon-Tiki jest drogą publiczną. Jest w technologii szutrowej i co roku naprawiana, równana 

i wałowana.  

W 2020 r. dokonano nakładu finansowego wspólnie z Nadleśnictwem Toruń w kwocie 

100 tys. zł. Nawieziono ok. 600 ton  kruszywa łamanego. Na obecnym etapie Gmina 

Łysomice realizuje budowę dróg do zamieszkałych posesji. Przedmiotowa droga łączy się na 

granicy gminy Łysomice  z drogą do miasta Torunia. Jednakże pragniemy zauważyć,  

że przedmiotowa droga po stronie Torunia jest również w nawierzchni szutrowej i władze 

Torunia nie przewidują wykonania przedmiotowego odcinka w nawierzchni asfaltowej.  

Rada Gminy Łysomice uznaje za zasadną petycję z 16 maja 2022 r. w sprawie 

zaplanowania możliwości wybudowania drogi asfaltowej na terenie Gminy Łysomice  

o długości 2,19 km na działce nr 198 stanowiącej drogę publiczną o identyfikatorze działki 

041506_2.0006.198. 

Jednocześnie informujemy, że wykonanie wnioskowanej ulicy Gmina Łysomice 

uzależnia od decyzji o wykonaniu przez władze miasta Torunia fragmentu drogi znajdującej 

się w granicach administracyjnych miasta oraz od pozytywnej decyzji Nadleśnictwa Toruń. 

W kwestii braku działań co do rozładowania zatorów drogowych na DW 552 przy 

budynku Urzędu Gminy informujemy, że 29 lipca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim 

podpisano porozumienie, które pozwoli na rozpoczęcie prac nad dokumentacją niezbędną dla 

realizacji obwodnicy Łysomic. Zgodnie z wstępnymi założeniami nowa trasa o długości  

6 kilometrów ominie szybko rozrastające się Łysomice i Papowo Toruńskie. Przygotowanie 
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dokumentacji zostanie sfinansowane w równym stopniu przez trzy zaangażowane samorządy, 

tj. województwo kujawsko – pomorskie, powiat toruński i gminę Łysomice. 

26 kwietnia br. została podjęta uchwała nr XLII/272/2022 Rady Gminy Łysomice  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium 

Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” w wysokości 43 tys. zł w 2022 r.,  

a w 2023 r. jest planowane wsparcie kwotą 127 tys. zł.  

Jednocześnie przedmiotowa inwestycja znalazła się w projekcie Regionalnego planu 

transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027, który jest poddany 

konsultacjom społecznym od 27 maja 2022 r. do 04 lipca 2022 r. W planie tym zapisano, że 

[…] inwestycja zakłada budowę ok. 6,0 km trasy o parametrach technicznych pozwalających 

na przenoszenie ciężaru do 115 kN na oś. Dzięki temu możliwe będzie wyprowadzenie 

intensywnego ruchu tranzytowego, w szczególności ciężkich przewozów towarowych (co jest 

istotne w kontekście sąsiedztwa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Łysomice 

Ostaszewo) poza granice miejscowości Łysomice i Papowa Toruńskiego co skutkować będzie 

ograniczeniem miejscowej emisji CO2 w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

mieszkaniowych, poprawą klimatu akustycznego oraz spowolnieniem degradacji istniejącej 

infrastruktury drogowej. Ponadto spodziewanym efektem realizacji projektu jest poprawa 

bezpieczeństwa drogowego w terenie zabudowanym, a także zwiększenie przepustowości 

całej drogi wojewódzkiej poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań kolizyjnych oraz wjazdów 

na posesje. 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: czerwiec 2025 r. Planowany termin 

zakończenia realizacji projektu: grudzień 2028 r. Szacowany koszt realizacji: 70 500 000,0 zł. 

Na tej podstawie Rada Gminy Łysomice uwzględnia petycji z 16 maja 2022 r.  

w sprawie zaplanowania możliwości wybudowania drogi asfaltowej na terenie Gminy 

Łysomice o długości 2,19 km na działce nr 198 stanowiącej drogę publiczną o identyfikatorze 

działki 041506_2.0006.198 

Ponadto Rada Gminy Łysomice poucza, że na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej 

ustawy o petycjach Rada może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która 

była przedmiotem petycji już rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty 

lub dowody nieznane podczas rozpatrywania wcześniejszej petycji. 
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Urząd Gminy Łysomice Numer załącznika  
Ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice 
Tel. +48 566783222 
www.lysomice.pl 

Operatorem systemu był Weronika Melkowska. 

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App. 

 
 
Uchwała  numer XLIV/300/2022 “Podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia  petycji z dnia 16 maja 2022 r.  - projekt uchwały Nr  
XLIV/300/2022” została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 11, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 07.06.2022 16:21:19 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Marian Błaszkiewicz     BRAK 
2. Marcin Chojna       
3. Czesław Karasiewicz       
4. Tomasz Kęder       
5. Robert Kożuchowski       
6. Artur Lubomski       
7. Paulina Opałka-Wiśniewska       
8. Krystian Polak       
9. Piotr Pyrek       

10. Roman Wojda       
11. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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