
UCHWAŁA NR XXI/117/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skrzyżowania dróg w Kończewicach. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1) ), w związku z § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Toruńskiego 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/178/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 
r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 r. Nr 33, poz. 607, z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie skrzyżowania dróg w Kończewicach, szczegółowo 
przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , z 2007 r., Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 
146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 102, poz. 1480, z 2010 r.
 Nr 215, poz. 3002 oraz z 2011 r. Nr 213, poz. 1975.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/117/2012 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

Stanowisko Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
Stanowisko Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zdarzeń 

drogowych zaistniałych w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 91 i wojewódzkiej nr 551 
w miejscowości Kończewice w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego. 

Rada Powiatu Toruńskiego po przedstawieniu przez Zarząd Powiatu Toruńskiego oraz Komendanta 
Miejskiego Policji w Toruniu informacji dotyczącej zdarzeń drogowych zaistniałych w obrębie 
skrzyżowania drogi krajowej nr 91 i wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Kończewice wyraża 
głęboką troskę i zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym miejscu. 

Poddając analizie ilość zaistniałych wypadków i kolizji drogowych, które miały miejsce w ostatnich 
5 latach, należy zwrócić uwagę, że przebudowa skrzyżowania w/wym. dróg nie wpłynęła w znaczący 
sposób na poprawę bezpieczeństwa pieszych jak i kierujących pojazdami. W dalszym ciągu dochodzi 
tam do wypadków, których skutkiem jest śmierć osób. W ramach swoich kompetencji Starosta 
Toruński wspólnie z Komendantem Miejskim Policji w Toruniu angażowali w tym miejscu siły Policji 
w celu ograniczenia w jak największym zakresie negatywnego zachowania uczestników ruchu 
drogowego. Podejmowane jednak tego rodzaju działania mają wyłącznie charakter doraźny i nie są 
w stanie systemowo wyeliminować występujących na tym skrzyżowaniu zagrożeń. 

Dlatego mając na uwadze zapewnienie  bezpieczeństwa  życia mieszkańców powiatu toruńskiego 
oraz osób przez niego podróżujących wzywamy Państwa do podjęcia jak najszybszych kroków 
mających na celu przebudowę infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo użytkowników 
skrzyżowania obu dróg. 
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