
UCHWAŁA NR XLVI/314/2022 
RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 maja 2022 r. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559,  1005, 1079) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uwzględnia się petycję z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zaplanowania wybudowania drogi asfaltowej 
we wsi Łysomice o długości 415m na działce numer 67 stanowiącej drogę publiczną  o identyfikatorze działki 
041506_2.0007.67. 

§ 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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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 11 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 11 maja 2022 r. 
w sprawie zaplanowanie wybudowania drogi asfaltowej we wsi Łysomice o długości 415m na działce numer 
67 stanowiącej drogę publiczną  o identyfikatorze działki 041506_2.0007.67. 

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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) rada 
gminy rozpatruje petycje. 

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 r. Komisja zapoznała się z petycją i ustaliła, że przedmiotowa droga 
nie ma projektu. W przypadku zmiany nawierzchni na asfalt istnieje potrzeba uzgodnienia z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich uzyskania warunków zjazdu z tej drogi do DW 552. Włączenie tej ulicy do drogi wojewódzkiej 
552 wymaga oddzielnego opracowania i pozwolenia od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Przewidywany 
koszt budowy drogi to ok. 450-500 tys. zł. Wykonanie drogi mogłoby usprawnić ruch na skrzyżowaniu DW 
552 i DK91 poprzez częściowe przejęcie potoku pojazdów. Jednakże należy wskazać, że spowodowałoby to 
pogorszenie warunków komunikacyjnych osiedla poprzez zwiększenie uciążliwości związanych z hałasem 
i wzrostem natężenia ruchu. Nawierzchnia drogi jest na bieżąco uzupełniana i równana. Na chwilę obecną 
budżet gm. Łysomice nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na wykonanie przedmiotowej 
inwestycji. Przedmiotowa petycja jest zasadna i w miarę możliwości finansowych wskazana droga zostanie 
uwzględniona w planach finansowych. 

Na tej podstawie Rada Gminy Łysomice uwzględnia petycję z 11 maja 2022 r. w sprawie zaplanowania 
wybudowania drogi asfaltowej we wsi Łysomice o długości 415m na działce numer 67 stanowiącej drogę 
publiczną  o identyfikatorze działki 041506_2.0007.67. 

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 XLVI/314/2022 “Podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia  petycji z dnia 11 maja 2022 r.  - projekt uchwały Nr 
XLVI/314/2022” została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0. 
 
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 29.07.2022 15:19:37 
 
 
Radni zagłosowali jak poniżej: 

Jestem za  Jestem przeciw 
1. Krzysztof Borowiec     BRAK 
2. Marcin Chojna       
3. Denis Dembek       
4. Kazimierz Kamiński       
5. Czesław Karasiewicz       
6. Tomasz Kęder       
7. Robert Kożuchowski       
8. Artur Lubomski       
9. Paulina Opałka-Wiśniewska       

10. Krystian Polak       
11. Piotr Pyrek       
12. Tomasz Sielczak       
13. Anna Zmarzły       

 

Wstrzymuję się 
 Obecni radni, którzy nie wzięli 

udziału w głosowaniu 
  BRAK     BRAK 
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