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Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki jest organizacją pozarządową skupiającą 41 

osób. Są wśród nich stali mieszkaocy wsi Korzeniówka, osoby posiadające letniskowe domki 
oraz działki budowlane i rekreacyjne. Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu korzystają 
z infrastruktury lokalnej. 

Chcemy poprzez to pismo zadeklarowad pełne poparcie procesu zarówno 
administracyjnego jak i inwestycyjnego związanego z modernizacją ul. Brzozowej w 
Korzeniówce. Argumentów za jak najszybszą realizacją tej inwestycji jest wiele.  

1. Wieś Korzeniówka jest bardzo dynamicznie rozwijającą się miejscowością, w której w 
ciągu ostatnich 9 lat podwoiła się ilośd osób zameldowanych (z 47 w 2001 roku do 99 
w 2010). 

2. W obrębie Wsi buduje się kilka kolejnych domów, które w najbliższym czasie zostaną 
zamieszkałe. 

3. Do wsi Korzeniówka z żadnej strony nie ma dojazdu asfaltowego mimo iż w środku 
wsi w roku 2009 zrobiona została asfaltowa nawierzchnia na ul. Topolowej. Każda z 
dojazdowych dróg jest w stanie katastrofalnym co zaprezentowane jest na załączonej 
mapce. W okresie deszczowym oraz zimowym kiedy jest śnieg częśd z tych dróg staje 
się niemalże nieprzejezdna (np. Pracka – zdjęcie na mapce). 

4. Brak dróg właściwej jakości stwarza niebezpieczeostwo życia i mienia związane z 
utrudnionym dojazdem służb bezpieczeostwa (Policja, Pogotowie, Straż Pożarna). 
 
Wielokrotnie, od kilku już lat mieszkaocy Korzeniówki zwracali się zarówno w formie 

pisemnej jak i ustnej do gminy Tarczyn z prośbą o działania związane z modernizacją dróg 
lokalnych, w tym ul. Brzozowej. Liczymy na to, że dodatkowo zaprezentowane argumenty i 
nasze poparcie wpłyną pozytywnie na dalsze prace związane z procesem administracyjno-
inwestycyjnym modernizacji ul. Brzozowej jako głównego dojazdu do wsi Korzeniówka. 

 
Z poważaniem, 

 
 
Załącznik – mapka Korzeniówki z dojazdowymi drogami 

Starosta Powiatu Piaseczyńskiego 
Sz. P. Jan Dąbek 
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 PIASECZNO 
 
Starostwo Powiatowe w Piasecznie 
Wydział Architektoniczno-Budowlany 
Filia w Tarczynie 
Rynek 8a, 05-555 TARCZYN 
 
Burmistrz Gminy Tarczyn 
Sz. P. Barbara Galicz 
Rynek 8a, 05-555 TARCZYN 
 


