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P E T Y C J A  

w sprawie przywrócenia realizacji pełnego pierwotnego zakresu zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa 

wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo” 

 

My, niżej podpisani mieszkańcy wsi Czaple i Rębiechowo, działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 870) zwracamy się - w interesie publicznym - 
z żądaniem przywrócenia realizacji pełnego zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła 

integracyjnego Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł 

Rębiechowo”, 

tj. rozbudowy drogi głównej w Czaplach (przedłużenie ul. Bysewskiej) o długości ok. 789 mb 

i ul. Słonecznej w Czaplach i Rębiechowie o długości ok. 2370 mb wraz z projektowaną na tych 

odcinkach dróg budową lub przebudową kanalizacji deszczowej, budową ścieżek rowerowych, 

chodników, zjazdów, budową kanału technologicznego, przebudową/budową kolidującego 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego (wodociąg, przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia, 

budowa i przebudowa sieci oświetleniowej), przebudową sieci teletechnicznych 

i zagospodarowaniem zieleni 

oraz uwzględnienia realizacji ww. zakresu inwestycyjnego w budżecie Gminy Żukowo na 2021 rok. 

 

Uzasadnienie: 

Pierwotny zakres projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk 

Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł Rębiechowo” (zwany dalej: „węzeł Rębiechowo”) 

przewidywał m.in. rozbudowę ul. Słonecznej w Rębiechowie i Czaplach oraz głównej drogi w Czaplach 
wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz koniecznymi inwestycjami w infrastrukturę 

towarzyszącą. Elementy te zostały usunięte z projektu w maju 2020 r. Realizacja „węzła Rębiechowa” 

rozpoczęła się sierpniu 2020 r. bez powyższego zakresu. 

Jednocześnie, w końcu 2020 r. i na początku 2021 r., w związku z inwestycjami niedrogowymi 

prowadzonymi przez Inwestorów na terenie m. Gdańska oraz inwestycjami firm Terma Sp. z o.o. 

i Brachot-Hermant Polska Sp. z o.o. w Czaplach, Gmina Żukowo wydała szereg zezwoleń na przejazd 



pojazdów ciężarowych o masie całkowitej znacznie przekraczającej dopuszczalny tonaż na drogach 

157028G (droga główna przez Czaple) i 157022G (ul. Słoneczna w Czaplach i Rębiechowie) oraz 

ul. Granicznej w Rębiechowie. Wynikający z tych zezwoleń ruch samochodów ciężarowych 

w znaczący sposób przyczynił się do postępującej degradacji istniejącego układu drogowego 

w Czaplach oraz ul. Słonecznej i Granicznej w Rębiechowie. 

Brak realizacji „węzła Rębiechowo” w zakresie rozbudowy ul. Słonecznej w Rębiechowie i Czaplach 

oraz drogi głównej w Czaplach w kierunku Gdańska w pełnym zakresie projektowym (z chodnikiem, 

ścieżką rowerową i pozostałym zaplanowanym zakresem inwestycyjnym), w połączeniu ze zgodą 

Pana Burmistrza na ruch ponadgabarytowy pojazdów ciężarowych, stwarza w chwili obecnej realne 
zagrożenie życia i zdrowia dla mieszkańców obu miejscowości. 

Złożone przez Gminę Żukowo w lutym br. za pośrednictwem mediów społecznościowych deklaracje 

realizacji blisko 800m chodnika w Czaplach nie zapewnią bezpieczeństwa mieszkańcom Czapel 

i Rębiechowa w pełnym zakresie, jeśli nie będzie ona równocześnie obejmować pierwotnie 

planowanej budowy chodników i rozbudowy dróg głównych wraz z realizacją pozostałych zadań 

inwestycyjnych przewidzianych na odcinku drogi głównej w Czaplach i ul. Słonecznej w Czaplach 

i Rębiechowie. 

W 2020 r. Pan Burmistrz negatywnie odnosił się do możliwości realizacji usuniętego zakresu „węzła 

Rębiechowo”, argumentując swoje stanowisko prognozowanymi mniejszymi wpływami do budżetu 

w związku z pandemią COVID-19 oraz brakiem dodatkowego finansowania na ten cel. Ostatecznie 
budżet Gminy Żukowo na 2020 r. zamknął się kwotą wyższą od zakładanej o ponad 22 mln zł. 

Dodatkowo w czerwcu 2020 r. w postępowaniu przetargowym na „węzeł Rębiechowo” Gmina 

Żukowo uzyskała ofertę niższą o ponad 5,5 mln zł od kwoty 30 mln przeznaczonej na tą inwestycję w 

przetargu i zaplanowanej już w 2019 roku (a o ponad 10 mln niższej niż planowano przeznaczyć na 

ten cel w 2018 r.). I wreszcie, na ten sam cel Pan Burmistrz zdecydował się przeznaczyć ponad 

7,7 mln zł otrzymanych przez Gminę Żukowo z Funduszu Inwestycji Samorządowych w czerwcu 

2020 r. (mimo, iż pierwotnie Gmina musiała mieć zabezpieczone środki własne na realizację tej 

inwestycji). Zatem nie ma uzasadnienia finansowego dalsze zaniechanie realizacji elementów 

inwestycji usuniętych z pierwotnego projektu „węzła Rębiechowo”, a dotyczących ul. Słonecznej 

w Rębiechowie i Czaplach oraz drogi głównej w Czaplach. 

 

Z poważaniem, 

Mieszkańcy wsi Czaple i Rębiechowo 

reprezentowani przez: 

Katarzyna Cichowicz 

Sołtys Sołectwa Czaple 

Czaple 82 

80-298 Czaple 

tel.: 730 191 197, e-mail: soltysczaple@gmail.com 

 

 

W załączeniu listy z podpisami osób wnoszących petycję. Jednocześnie wyrażamy zgodę na 

ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych osoby 

reprezentującej podmiot wnoszący petycję. 

  



OSOBY WNOSZĄCE PETYCJĘ 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA PODPIS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


