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Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki jest organizacją pozarządową skupiającą 47 osób. Są 
wśród nich stali mieszkańcy, osoby posiadające letniskowe domki oraz działki budowlane i 
rekreacyjne we wsi Korzeniówka i w Marylce. Wśród członków naszej organizacji jest również 
czterech członków Rady Sołeckiej Sołectwa Marylka-Korzeniówka. 

Poniższe pismo piszemy w imieniu naszych członków ale również w imieniu osób, które nie 
należą do naszej organizacji a z racji miejsca zamieszkania korzystają z lokalnej infrastruktury. Osoby 
te wyraziły chęć wyjaśnienia kilku spraw związanych z przebudową drogi gminnej (ul. Brzozowej w 
Korzeniówce) podczas bezpośrednich spotkań z członkami Stowarzyszenia ale i również podczas 
Walnego Zebrania Członków organizacji, w którym to uczestniczyło kilku gości.  

Dziękujemy za przyspieszenie sprawy postępowania administracyjnego dotyczącego 
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (przebudowa ul. Brzozowej). 30 marca 
Starosta wydał decyzję nr 41TF/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na przebudowie drogi gminnej w Korzeniówce – ul. Brzozowa na odcinku od ul. Piaseczyńskiej do 
ul. Leśnej oraz budowie II etapu drogi gminnej w Korzeniówce, Gm. Tarczyn. 

Brak w lokalnej społeczności rzetelnych informacji związanych z przebudową tej drogi 
powoduje tworzenie fikcyjnych teorii, insynuacje, domysły i prowadzi do niepotrzebnego napięcia 
zarówno wśród samych mieszkańców zainteresowanych budową ul. Brzozowej jak i pomiędzy 
mieszkańcami a urzędnikami i władzami gminy. Dyskusje związane z właściwą bądź niewłaściwą pracą 
gminy nasilają się w okresie bieżącym kiedy to część lokalnych dróg staje się nieprzejezdna ze 
względu na pogodę. Naszym zadaniem jako organizacji społecznej jest dbanie o dobre relacje 
zarówno o te bardzo lokalne pomiędzy mieszkańcami jak i relacje pomiędzy nimi a gminnym 
samorządem.  

Dlatego też prosimy o odpowiedź na poniższe pytania w formie pisemnej na adres 
Stowarzyszenia. Odpowiedź upublicznimy wśród lokalnej społeczności w najbliższym informatorze 
lokalnym „Leśne Wieści” oraz na niezależnej stronie internetowej lokalnej społeczności, którą 
administruje Stowarzyszenia a która jest dostępna dla wszystkich chętnych osób, które się na niej 
zarejestrują – www.korzeniowka.org. Korzystając z okazji zachęcamy również przedstawicieli gminy 
do współtworzenia tej Strony poprzez przekazywanie na niej informacji związanych z najbliższymi 
terenami Korzeniówki. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sz. P. Jan Dębski 
 
Radni Rady Gminy 
 
Burmistrz Gminy Tarczyn 
Sz. P. Barbara Galicz 
 
Rynek 8a,  
05-555 Tarczyn 



Pytania: 
1. Na jakim etapie jest obecnie inwestycja? 
2. Ile osób złożyło oficjalny protest związany z inwestycją? 

Wyrażamy jako mieszkańcy chęć rozmowy z protestującymi osobami w celu przekonania ich do 
wycofania protestów. 

3. Jakiej powierzchni dotyczą protesty? Jakiej wysokości odszkodowań oczekują protestujący? Czy 
rzeczoznawca wycenił obszar którego dotyczą protesty a jeśli tak to jaka jest wartość tego 
obszaru wg wyceny rzeczoznawców? 

4. Czy Gmina przewiduje jakieś gratyfikacje/ulgi dla osób, które zdecydują się na odsprzedaż 
gruntów na które wchodzi inwestycja bez konieczności sądowego rozwiązywania sprawy? 

5. Jak będzie realizowana inwestycja budowy ul. Brzozowej skoro w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej i wykazie przedsięwzięć WPF, która stanowi załącznik do uchwały budżetowej nr 
IV/14/10 (http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=100275) inwestycja zaplanowana jest na lata 
2010-2011, łączne nakłady finansowe to 1.450.000,00zł a w roku 2011 zapisano w budżecie 
jedynie 300.000,00 zł? Czy inwestycja będzie realizowana a jeśli tak to w jakim okresie skoro 
WPF wskazuje zakończenie inwestycji na rok 2011? 
Znając obecny stan zaawansowania inwestycji i kosztorys projektowy nie jest możliwe 
zakończenie tej inwestycji w 2011 roku (na co wskazuje WPF) z zaplanowaną kwotą 300 tys. zł. 

6. Czy inwestycja będzie „etapowana” aby umożliwić choćby jej częściową realizację? 
Podczas spotkań mieszkańców z Panią Burmistrz już we wrześniu 2010 proponowali oni 
zastanowienie się nad taką możliwością realizacji tej inwestycji - np. 1 etap: wykorytowanie, 
okrawężnikowanie i przygotowanie podłoża tłuczniowego i potem 2 etap – asfaltowanie. 

7. Czy planowane jest przeprojektowanie tak aby zmniejszyć wartość inwestycji i aby była realna 
możliwość jej realizacji? 
Taka propozycja również była wysuwana przez mieszkańców podczas spotkań z Panią Burmistrz 
gdyż ze względu na wyższy standard niż np. ul. Topolowa wyremontowana w 2009 roku wysoki 
koszt tej inwestycji spowodował, że dziś okazuje się ona mało realna. W budżecie 2011 zapisano 
jedynie 300 tys. zł przy wskazanym koszcie w WPF 1.450 tys. zł. oraz przy wpisanej w budżecie 
2010 na tę inwestycję dużo wyższej niż obecnie kwoty - 1.090 tys. zł. 

8. Czy są inne pomysły władz gminy aby wybudowaną w 2009 roku drogę asfaltową w środku wsi 
Korzeniówka połączyć z inną drogą asfaltową?  

 

 

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki  

oraz innych mieszkańców: 

 


