
UCHWAŁA NR XLII/267/2022 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w przedmiocie wybudowania ścieżki pieszo – 
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2035C Młyniec Pierwszy – Jedwabno oraz drogi powiatowej nr  
2009C Młyniec Pierwszy – Brzeźno 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) i art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) oraz § 49 Statutu Powiatu Toruńskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLII/263/2018 Rady 
Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego (Dz. U. 
Woj. Kuj. – Pom. z 2018 r. poz. 5762 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za zasadną petycję złożoną dnia 12 września 2022 roku w sprawie budowy ścieżki pieszo 
– rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2035C Młyniec Pierwszy – Jedwabno oraz drogi powiatowej nr  
2009C Młyniec Pierwszy – Brzeźno.  

2. Realizację przedmiotowego zadania, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się  na kolejne lata budżetowe.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Toruńskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.  z 2019 r. poz. 1077 oraz z 2022 r. 
poz. 3724 
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UZASADNIENIE 

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

W dniu 12 września br. wpłynęła do Rady Powiatu Toruńskiego i Zarządu Powiatu 
Toruńskiego petycja od mieszkańca sołectwa Młyniec Pierwszy dotycząca podjęcia działań w 
przedmiocie wybudowania ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2035C Młyniec 
Pierwszy – Jedwabno oraz drogi powiatowej nr  2009C Młyniec Pierwszy – Brzeźno. Autor petycji 
uzasadnia, iż budowa 3 km odcinka ścieżki przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego oraz sprzyjać będzie preferowanemu na tym obszarze rozwojowi 
turystyki pieszo- rowerowej. 

Zgodnie z § 48 oraz § 49 Statutu Powiatu Toruńskiego, będącego załącznikiem do Uchwały 
Nr XLII/263/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Toruńskiego (Dz. U. Woj. Kuj. – Pom. z 2018 r. poz. 5762 z późn. zm.) petycja 
została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Toruńskiego celem 
zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady w sprawie jej rozstrzygnięcia.  

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 października 
2022 r. wnikliwie przeanalizowali informacje dotyczące budowy ścieżki pieszo – rowerowej 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2035C Młyniec Pierwszy – Jedwabno oraz drogi powiatowej nr  
2009C Młyniec Pierwszy – Brzeźno i po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
w Toruniu ustalili, że odcinki te zlokalizowane w pasie drogi powiatowej nr 2035 C oraz nr 2009 C 
wpisują się w wizję rozwoju sieci dróg rowerowych Powiatu.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
uznali złożoną petycję za zasadną i  zaproponowali wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2035C Młyniec Pierwszy – Jedwabno oraz drogi powiatowej nr  2009C 
Młyniec Pierwszy – Brzeźno w najbliższych latach budżetowych. Realizacja robót budowlanych 
uzależniona będzie od możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Niniejsze stanowisko 
Komisji zostało przekazane Radnym Powiatu Toruńskiego. 

  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  
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