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ul. Skowronka 2

dotyczy: pisma z dnia 01.0'1'201 1 ( data wpływu 04'04.201 1 ) w sprawie przebudowy ulicy
Brzozowej w KoŹeniówce.

]0 marca br. starosta PiasecŻyński na wniosek Urzędu Miejskiego w Tarczynie,
reprezentowanego prŻez Burmistza '|'arcz}ł]a wyclał decyz|ę nr 41 TF/201 1 zatwierdzającą
projekt budowla[y i tldzielił zezwolcnia na realizację inwestycji drogowej polegcjącej na
przebudowie drogi gmimej w Korzeniórłcc- ul- Brzozowa na odcinku od ulicy
Piaseczyńskiej ( droga wojewódzka ) do ul' Leśnej ( zmodernizowana v 2009roku droga
gminna ) oraz budowie I] etapu tej drogi ( łącznik od ulicy Brzozowej do ulioy Bażanla )'

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości n;Lrosłych szczególnie u niektórych
mieszkaticów Kożeniówkl przypominam' zejuz w 2009 roku gmina zleciła Pracowni
Projektowej Wjtold Olasik z Warszawy wykonanie projektu przebudowy ulicy Brzozowej
łącząccj zmodernizowaną ulicę Leśną i Topolowąz drogąwojewódzką Po uryskaniu
njezbędnych uzgodnień między irmymi z Mazowieckinl Uzędem Wojcwódzkin. Regionalną
Dyrekcją ochrony Srodowiska' Regionalną D}rekcją Lasów Państwowych' Wojewódzkim
Użędem ochrony Zabylków' Regionalnynl Zarządem Gospodarki wodnej w warszawie i
Zażądami Dróg woie\Ąódzkjch i Powiatowyclr oraz uzyskaniu Decyzji o środowiskowych
uwarunkorł'aniach gmina we wrześniu 2009r. pisemnie wystąpiła do wszystkjch właścicieli o
rłryrażenie zgody na dysponowanie tcręr]cm ( z załączoną nrapą i podaną powierzchnią
przewidzianąpod planoq'aną inwestycj ę ) na cele budowlane. spośród kilkudŻiesięciu
właścicieli nieruclromości część osób pŹesłała pisemne zgody' 6 właścicieli nieruchomości
nie wyraziło zgody na rea]izację te.j inwestycji 

' 
część nie oclniosła się w żadcn sposób do

,/aploponowxnśgo 5posobu realizrcji ;nu q.l1 cji'
Wobec zdecydowanego sprzeciwu części osób gmirra nie mogła wystą)ić do starostwa
Powiatowego o niezbędną decyzję pozwolcnia na przębudowę tej drogi.
Rozwiązaniem tej sytuacji jest wykożystaDic przez gminę Ustawy z dDia ] 0 kwietnia 2003r.
( Ż późniejszymi Zmianami ) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji u
zakesie dróg publicznych tzw ',spęcustawa 

drogowa''.
Przywołana na początku pisma decyŻja Starosty Piaseczyńskiego jest decyzją komp]oksową

która oprócz pozwolenia na budowę, wywlaszcza pra\ł'a do nieruchonrości zlajduiących się w
pasie inwestycji, jak również Zatwieńza poclział nicrucl'lomości. Gmina w roku ubiegłym ta
podstawie opracowanego projektu i ,.specusta$T'' zleciła uprawnionemu geodecie wykolranle
niezbędnych map podziałowych wraz z wykazem zmian gruntowych któIe są Załącaikiem do
w1dane1 dec1.,ji na prucbudorłe ul. Brzoutlrłej'
ł,ącznie zostały lłydzielone 32 nowe działki o powierzclmi przeznaczonej pod inBcst)cię
2105m2 , z czego ok. 1000m2jest własnościąpł.Watną pozostałe to działki Skarbu Państwa
( las ) i własność gminy. w trakcie postępowania administracyjnego przy wydawaniu decyzji
Starosty wpł}łręło 5 pislrr właścicieli nieruchomości zawielające uwagi i sprzeciw na
przcjęcie przcz gminę Tarczyn wydzielanych pod drogę działek. Powierzchnia działek co do
których wniesiono sprzeciw wynosi od ]m2 do 44m2 (w sumie 9 wyclzielanych działek o
łącznej powierzcbni 214m' )'



Zgodt e Ż art' 12 ust. 4 ''specusta\ły'' z dniem, kiedy decyzja realizacyjna stanie się
ostateczna' nieluchomości przeznaczole pod pasy drcgowe stają się własnością gminy'
Wydana decyzja określiła również telmin wydania nieruchomości ( nie może być loótszy niŻ
120 dni, od dnia kiedy decyz.ja o zezwolenirr na lealizację inwestycji drogowej stała się
ostateczna ). Zgodrlic z ustawą starostajako organ który wydał decyzję z urzędtL w telminie
30dni ocl dnia' kiedy dęcyzja ta stała się ostateczna wydaje decyzję o odszkodowaniu za
przeięte przez gminę działki. wysokość odszkodowania ustala Źeczozna'wca wedhlg stanu
nięruchomości w dniu wydania decyŻji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
według.|ej wańości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowenia'
Wynikający Z ustawy w 30 dniowy tennin jest prawie DiemoŻliwy do zachorł arria'
Pomij aj ąc' że uzasadniorre będzie w wielu przypadkach wyczekanie w celu ustalenia czy
nastąliło dobrowolne wydanie nieruchomości, to pżecież sama procedwa postępo\łania
odszkodowawczego tj. sporządzenie opinii plzezlzeczozDawcęn1ajątkowego daje możlivość
mieszkańcon ustosuDkowania się do tej opinii. Jak z powyższcgo wJnika na dzjcń dzisiejszy
nie mogą być znane w1.sokości odszkodowań dla protęstujących osób.
Należy też z$Tócić uwagę' że odszkodowania za przejmowane nieruchomości obciążaią
budżet gniny i zmniejszają ilość przewidzianych środków na realjzację tęj inwestycii'
Prze\ł'idywana watość inwostycii wynikająca z kosźorysów inwestorskich to ok.1'4m]n zł
( ul. Brzozowa ) i ok- 150 tys. zł ( elap II łączńk )' Etapowanie inwestycji o którym
Państ\ł'o pisŻecie w swoim piśmie może dotyczyó póŹniejszego wykonania łącznika' moŻ)a
teź ograniczyć zakres plac ( brak krawęŹników w zaprojektowanej drodze' coogranicz1
koszt inwestycj i ), niecelowe j est jednŃ wykonywanie asl'altowania w kolejnych latach lub
stracanie długości drogi'
w budżecie gminy Tarczyn na rok 20l1 w wykazie wPF na realizację zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul' Brzozowej w m. Korzeliówka'' zaplanowanajcst kwota
w wysokości 300tys' zi' w chwili obecnej w budżecie gminy na rok 201l nie ma środków'
które można by pŹeznaczyć na zwiększenie planu wydatków dotyczących pow) ższcj
inwęstycji. Jeżeli pojawią się możliwości pozyskania środków 1ń wykonanie dochodów
będzie większe niż planowane wówczas Radni dokonają stosownej zmiany w budŹecie.
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