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W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 listopada 2019 r. informuję:

A d l. Proszę o wskazanie celu tych, wynikających z ustawy o drogach publicznych, zwłaszcza dla 
przypadku nasadzeń wykonywanych wzdłuż ściany lasu?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych zieleń przydrożną umieszcza 
się w pasie drogowym, mając na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed 
oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed 
zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

Właśnie taki cel przyświecał przedsięwzięciu jakim jest bezpłatne użyczenie terenu dróg 
publicznych, tj. pasa zieleni stanowiących cześć dróg powiatowych. Ponadto nasadzenia tego 
typu powodują zwiększenie walorów estetycznych pasa drogowego.

Ad2. Proszę o wyjaśnienie przyczyn pominięcia w wykazie działek objętych umową -  działki nr 
9/5 odręb 45, znajdującej się w pasie ulicy W awerskiej, obejmującej zieleń (trawnik) 
posadow ionej 6m od jezdni?

Z inicjatywą bezpłatnego użyczenia terenu dróg publicznych, tj. pasa zieleni stanowiącego 
część dróg powiatowych na konkretnych działkach, wystąpiła Gmina Otwock. W związku z
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pytanie dlaczego w katalogu działek nie znalazła się inna konkretna działka powinno być 
kierowane do inicjatora przedmiotowego przedsięwzięcia ponieważ to Gmina Otwock 
wskazała przyjęty katalog.

Ad3. Proszę o wyjaśnienie przyczyn pominięcia w wy kazie działek objęty ch umową działki nr Vi 
obręb 42, znajdującej się w pasie ulicy Kołątaja, obejmującej częściowo zieleń -  trawnik i 
rosnące drzewo -  posadowioną (zieleń) ponad 3m od jezdni.
Odpowiedź jest tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 2

Ad4. Proszę o wyjaśnienie, czy dokonywane nasadzenia drzew wykonywane są zgodnie z 
projektem nasadzeń i czy ten projekt został zaakceptowany przez Zarząd Dróg powiatowych w 
Otw ocku, a jeśli tak to proszę o przekazanie kopii stosownego uzgodnienia z datą pew ną.

W świetle obowiązującego prawa nie ma obowiązku w przypadku nasadzeń wykonywania 
dokumentacji projektowej zieleni. Żaden dokument tego typu nie był konsultowany ze 
Starostwem Powiatowym oraz Zarządem Dróg Powiatowych.

Ad5. Proszę o wskazanie nazwy podmiotu, który wyraził zgodę Gminie Otwock na dokonywanie 
nasadzeń drzew, bez przestrzegania wymogu odległości min. 3m od krawędzi jezdni, określonej 
Rozporządzeniem

Starostwu Powiatowemu w Otwocku nie są znane przypadki naruszenia §53 ust. 3 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowane. W 
związku z Pana interpelacją Zarząd Dróg Powiatowych wystąpi do Gminy Otwock o 
wyjaśnienia przedmiotowej sprawy. Zwracam uwagę, iż to Gmina Otwock zgodnie z zawartą 
Umową użyczenia (nr umowy 147/CRU/2019/ZDP z dnia 3 czerwca 2019 r.) była 
odpowiedzialna za dokonanie nasadzeń.

Ad6. Proszę o wyjaśnienie, czy dokonywane nasadzenia drzew uwzględniły konieczność 
zachowania odległości korzeni drzew od podziemnych instalacji (sieci, przyłącza, wodociągowe, 
kanalizacyjne) jeśli tak to proszę o podanie tej odległości.
Odpowiedź jest tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 5

Ad7. Przedmiotowa umowa określa, że czynności nasadzenia, pielęgnacji i utrzymania zieleni 
wykonuje Gmina Otwock, umowa nie precyzuje kto ponosi koszty tych czynności, w takim razie 
proszę o wskazanie przyczyn pominięcia w umowie precyzyjnego wskazania podmiotu  
ponoszącego koszty.

Mają na uwadze treść zawartej umowy użyczenia nr 147/CRU/2019/ZDP z dnia 3 czerwca 
2019 r. nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, iż umowa nie reguluje kwestii ponoszenia 
kosztów za nasadzenia, pielęgnacji i utrzymania zieleni na drogach powiatowych w Otwocku.

Zgodnie z postanowieniem §2 ust. 3 przedmiotowej umowy „Czynności, o których mowa w 
ust. 2 wykonywane będą przez Biorącego” tym samym czynności wymienione w ust. 2, tj.
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nasadzenia, pielęgnacja i utrzymanie zieleni na drogach powiatowych w Otwocku -  będą 
wykonywane przez Gminę Otwock na własny koszt i ryzyko.

O braku wątpliwości Stron co do interpretacji przedmiotowego zapisu, tj. po czyjej stronie są 
koszty czynności wymienionych w §2 ust. 2 Umowy, świadczy fakt, iż Gmina Otwock po 
dokonaniu nasadzeń nie zwróciła się do Powiatu Otwockiego o zwrot jakichkolwiek kosztów.

Ad.8 Ponad proszę o wyjaśnienia kto faktycznie będzie ponosił koszty tych czynności
Odpowiedź jest tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Ad9. Proszę o wskazanie, czy w ramach czynności -  nasadzenia, pielęgnacja i utrzymanie zieleni 
wynikających z przedmiotowej umowy Gmina Otwock na swój koszt będzie wykonywała też 
inne czynności związane z utrzymaniem tych pasów zieleni, np. koszenie trawy, usuwanie 
nadmiaru zieleni itp. Jeśli tak, to proszę o wskazanie stosownego zapisu w treści umowy, z 
którego to wynika.

Zgodnie z postanowieniem §2 ust. 2 przedmiotowej umowy -  „Nieruchomości (części 
działek) użyczone są w celu nasadzeń, pielęgnacji i utrzymania zieleni na drogach 
powiatowych w Otwocku.”. Tym samy Powiat Otwocki bezpłatnie użyczył działki Gminie 
Otwock w celu dokonania nasadzeń oraz świadczenia usług pielęgnacji i utrzymania zieleni, 
bez zwężania jej jedynie do dokonanych nasadzeń, na drogach powiatowych w Otwocku. 
Tym samym z treści §2 ust. 2 przedmiotowej umowy jasno wynika, iż czynności takie jak np. 
koszenie trawy , leży w gestii Gminy Otwock, która będzie to wykonywać na własny koszt i 
ryzyko.
Należy zwrócić uwagę, iż sprzątanie pasa drogowego oraz chodników nadal będzie w gestii 
Zarządu Dróg Powiatowych.
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