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szanowni Państwo,

stowarzyszenie Przyjaciól KorzenióWki jest organizacją pozarządoWą skupiającą 47 osób. są
wśfód hich stali mieszkańcy, osoby posiadające letniskowe domki oraz działki budowlane i

rekreacyjne We wsi KorzenióWka iW Marylce. Wśród członkóW naszej organizacji jest.ównież
czterech cŻłonkóW 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.acji 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 irównież podczas
Walnego Żebrania czlonków organizacji, w którym to uczestniczyło kilku gości'

Dziękujemy za przyspieszenie sprawy postępowania administracyjnego dotyczące8o
udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dro8owej (przebudowa ul. Brzozowej).30 mar.a
starosta wydal decyzlę nr 4L7F/20!L o zezwoleniu na realiŻację inwestycji drogowej pole8ającej
na prz€budowie drogi gminnej w Korzeniówce - u|. Brzozowa na odcinku od ul. Piaseczyńskiej do
ul. Leśnej oraz budowie ll etapu drogigminnej W KorzenióWce, Gm. Tarczyn.

Brak w lokalnej społeczności rzetelnych informacji związanych z przebudową tej drogi
powoduje tworzenie fikcyjnych teorii, jnsynuacje, domysły iprowadzi do niepotrzebnego napięcia
zaróWno Wśród samych mieszkańców zainteresowanych budową ul. BrŻozowej jak i pomiędzy
mieszkańcami a urzędnikami i Władzami gminy. Dyskusje związane z Właściwą bądź niewtaściwą pracą
gminy nasilają się w okresie bieżącym kiedy to część lokalnych dróg staje się nieprzejezdna ze
wŻglĘdu na pogodę. Naszym zadaniem jako or8anizacji społecznej jest dbanie o dobre relacje
zaróWno o te bardzo lokalne pomiędzy mieszkańcami jak i relacje pomiędzy nimi a gminnym
samorządem.



3.

4,

Dlate8o też prosimy o odpowiedź na poniźsze pytania w formie pisemnej na adres
stowarzyszenia. odpowiedź upublicznimy Wśród lokalnej społeczności w najbliźszym informatorze
lokalnym ,,Leśne Wieści" oraz na niezaleŹnej stronie internetowej lokalnej społeczności, któ.ą
administruje stowarŻyszenia a która jest dostępna dla Wszystkich chętnych osób, które się na niej
zarejestrują - WWW'korzenioWka.orq' Korzystając z okazji zachęcamy również pEedstawicieli gminy

do Współtworzenia tej strony poprzez prŻekazywanie na niej informacji związanych z najbliższymi
terenami KorŻeniówki.

PWania:

1. Na jakim etapie iest obecni€ lnwesty€ia?

2. lle osób złoźYlo oficjalny protest zwiąrany z inwestycią?

wyrdżdmy jdko mieszkońcy chęć rozmowy z proteitujqcymi oiobami w celu pĘekonąnią ich do

wycoIonio prote'tów'

Jakiej powierzchn! dotyczą protesty?.lakiej wysokośGi odszkodowań oczekuią protestu'ącl? czy

rzeczoznawca wycenił obszar którego dotyczą protesty a ieśli tak to iaka iest wańość tego

obszaru wg wycenY rtecuoznawców?

czv Gmina przewiduje jakieś graMikaci€/ulgi dla ogib, któ.e zdecyduią się na odsprŹedaż
gruntów na łtóre wchodzi inwestycia bez konieczności sądow€go rozwiązywania sprawY?

lak będzie realizowana inwestycia budowy ul. Bfzozowei skoro w Wieloletniej Prognozie

Finansowęi iwykazie przedsięwzięć WPF, łtóra stanowi załącznik do uchwał budżetowei nr

lv/14/1o (htto://Www.bip.tarczvn.olhublic/?id=100275l inw€stycia zaplanowana iest na lata

2o1o-2o11, łączne naklady linansowe to 1.450.000,0ozl a w roku 2011 zapisano w budź€cie

iedynie 3oo.ooo'oo zt? czy inwestycia będzie realizowana a ieśli tak to w iakim okfesie skoro

WPF wskazuje zakończ€nie inwestycii na rok 2011?

znojqc obecny stan zoowonsowqnia inwestycji i ko'ztorys projekowy nie jest możliwe

ząkończenie tej inwestyciiw 2011roku (no co wskozuje wPF) z zoplonowoną kwotą j1o tys. zł.

6. czy inwestycia będzie ,,etapowana" aby umoźllwlć choćby ie! częściową reallzaclę?

Podczos spotkoń mieszkąńców z Poniq Burmistrz już we wrześniu 2010 ploponowoli oni

ząstdnowienie się ,od takq możliwościq rcolizgcji tej inwestycji - np, 7 etop: wykorytowonie,

okrawężnikowanie i przygotowanie podłoża tłuczniowego i potem 2 etap ' osfoltowqnie'

7. c.y planowane iest pru eproiektowani€ tak aby zmnieiszyć wańość inwestycii i aby była realna

moźliwość iei realiŻarji?



Toko propozycjo róWnież było wysuwoną pfzez mieszkońców podczds spotkań z Poniq Burmi,trz
gdyż ze względu no Wższy stondord niż np. ul. Topolowa wyremontowoną w 2009 roku wsoki
koszt tej inwestycji spowodowoł, że dziś okdzuje się oną mało reolną. W budżecie 2077 zopisono
jedynie 300 tys' zł przy w'kqzonym koszcie w WPF 1.450 tys' zł. oraz przy wpisdne] w budżecie

2070 no tę inwestycję duźo wyższej niż obecnie kwoty - 7.090 tys' zł.

8. czy są inne pomysly władz gminy aby wybudowaną w 2009 roku dro8ę asfaltową w ś.odku wsi
Korzeniówka połączyć z inną drogą asfaltową?

W imieniu stowarzysz€nia Przyjacioł Korzeniówki

oraz innych mieszkańców:


