
UCHWAŁA NR VIII/63/2019
RADY GMINY OBROWO

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poprawy stanu bezpieczeństwa i jakości komunikacji na drodze 
krajowej nr 10

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. poz. 506 )  Rada Gminy w Obrowie

- uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjąć stanowisko w sprawie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i jakości komunikacji na odcinku 
drogi krajowej nr 10 przebiegającej przez teren Gminy Obrowo i Gminy Lubicz, którego treść stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy Obrowo do przekazania niniejszego stanowiska do:

1) Prezesa Rady Ministrów;

2) Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

3) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

4) Rady Gminy Lubicz;

5) GDDKiA.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Skórski
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Załącznik do uchwały Nr VIII/63/2019

Rady Gminy Obrowo

z dnia 17 czerwca 2019 r.

STANOWISKO

RADY GMINY OBROWO

 z dnia 17 czerwca 2019 roku                                                  

w sprawie: poprawy stanu bezpieczeństwa i jakości komunikacji na drodze krajowej nr 10.

Jednym z podstawowych zadań samorządu gminnego jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy 
stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Mając na uwadze znaczną liczbę czynników 
wpływających na stan bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy, Rada Gminy Obrowo zwraca szczególną 
uwagę na jeden z nich.

Rada Gminy Obrowo – działając na rzecz i w imieniu mieszkańców stwierdza pogarszający się poziom 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i jakości komunikacji na drodze krajowej nr 10 na odcinku położonym na 
terenie Gminy Obrowo i Gminy Lubicz.

W związku z powyższym Rada Gminy Obrowo apeluje do instytucji rządowych i samorządowych o dokonanie 
analizy przyczyn stałego, pogłębiającego się zaniżenia standardów w zakresie utrzymania właściwego poziomu 
bezpieczeństwa pieszych i kierowców na wskazanym w niniejszym stanowisku odcinku drogi krajowej nr 
10 w kierunku do Torunia oraz do podjęcia stosownych działań w celu zmiany takiego stanu.
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Uzasadnienie

Z uwagi na całkowity brak koncepcji dotyczącej rozwiązania problemu komunikacji na odcinku drogi
krajowej nr 10 do Toruniu, przebiegającej przez teren Gminy Obrowo i Gminy Lubicz oraz z uwagi na
związane z tym problemem zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców, Rada Gminy Obrowo wyraża protest
przeciwko tej sytuacji. Władze samorządowe tutejszej Gminy wielokrotnie zgłaszały wnioski i postulaty
mieszkańców w zakresie oczekiwań dotyczących podjęcia działań zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla pieszych i kierowców na odcinku drogi krajowej nr 10 w kierunku
Torunia.

Również Radni bieżącej kadencji, poprzez Klub Radnych KURS NA OBROWO, jako jedno ze swoich
priorytetowych zadań zgłosili postulat wystąpienia o zapewnienie mieszkańcom Gminy bezpieczeństwa na
przedmiotowej drodze.

Wybudowanie samego węzła w Lubiczu, prowadzącego na autostradę, skumulowało ruch samochodowy na
drodze krajowej nr 10 w takim stopniu, że jest on przyczyną wielogodzinnych przestojów w ruchu
samochodowym. Sytuacja ta stwarza też istotne zagrożenie dla mieszkańców, odnotowuje się wiele, często
tragicznych w skutkach wypadków .

Władze Gminy Obrowo monitują o sytuacji, która występuje na drodze krajowej nr 10, od wielu lat. Jednak
Rada Gminy Obrowo stwierdza brak jakiejkolwiek współpracy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad z organami gmin, przez które przebiega najbardziej problematyczny odcinek drogi krajowej nr10.

Rada Gminy Obrowo nigdy nie aprobowała koncepcji wybudowania samego węzła komunikacyjnego
zmierzającego do usprawnienia ruchu na autostradzie, bez właściwego przygotowania dróg dojazdowych,
zwłaszcza, że chodzi tu o drogę krajową, która powinna być w sposób właściwy przebudowana i przygotowana.
Przy takiej inwestycji konieczne są chodniki, przejścia dla pieszych, również te budowane nad drogą.
Alternatywą może też być wybudowanie ewentualnej obwodnicy.

Mając na uwadze konieczność odpowiedniego zabezpieczenia mieszkańców oczekujemy, że zostaną
zaplanowane stosowne prace i zaprojektowane obiekty związane z poprawą komunikacji przez teren Gminy
Obrowo na drodze krajowej nr 10 oraz związane z poprawą bezpieczeństwa, które będą uwzględniać również
specyfikę gminy. Oczekujemy, że zmiany powodujące poprawę bezpieczeństwa i komunikacji na drodze
nie naruszą w sposób istotny istniejącej infrastruktury oraz zapewnią skierowanie i rozładowanie ruchu na nowe
odcinki dróg.

W związku z tym, że wykonanie przedmiotowych inwestycji jest zadaniem GDDKiA, Gmina Obrowo może
jedynie podjąć inicjatywę, która może przyspieszyć realizację koniecznych i niezbędnych inwestycji
poprawiających bezpieczeństwo na drodze krajowej.

Rozumiejąc problemy związane z komunikacją na drodze krajowej nr 10 występujące również na terenie
gminy Lubicz i na terenie miasta Torunia, Rada Gminy Obrowo jest otwarta na rzetelną i równoprawną
współpracę przy realizacji tego koniecznego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób poruszających się po drodze krajowej nr 10 w kierunku Torunia,
zarówno pieszych jak i kierowców, Rada Gminy Obrowo apeluje do wszystkich zainteresowanych poprawą
bezpieczeństwa władz rządowych i samorzadowych, posłów i senatorów, europarlamentarzystów związanych
z terenem naszej Gminy o podjęcie skutecznych działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa na
opisanym odcinku drogi krajowej nr 10.
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