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Protokół Nr 37/21
ze zdalnego posiedzenia

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska
w dniu 12 kwietnia 2021 r.

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Gospodarki,
Zasobu i Środowiska, radnego Pawła Ajdackiego w godzinach od 1619 do 1729

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada oraz
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Marcin Kasprzak.

Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie dokumentu strategicznego p.t. „Plan Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na

terenie Powiatu Otwockiego na lata 2021-2031”.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Ad. 2
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska poinformował, że

dzisiejsze spotkanie zostało zwołane w celu omówienia dokumentu strategicznego pt. „Plan
Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie powiatu Otwockiego na lata 2021-2031”.

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak poprosił o składanie uwag i spostrzeżeń do
ww. planu.

Przewodniczący Komisji zgłosił swoje uwagi:
− w celu ułatwienia wyszukiwania informacji umieszczenie w tabeli nr 3 podziału na

poszczególne gminy z podsumowaniem łącznym (przed wykazem dla danej gminy
podanie tytułu np. „drogi na terenie gminy Celestynów”);

− rozważenie przekazania odcinka ulicy Majowej w Otwocku (od ul. Jana Pawła II do
pętli autobusowej) będącej drogą powiatową miastu Otwock;

− dodanie do zestawienia działań inwestycyjnych na drogach powiatowych na lata 2021-
2031 inwestycji rozbudowy ulicy Narutowicza w Otwocku i połączenia jej z dzielnicą
przemysłową w Karczewie;

− wykonanie przebudowy gruntowej (wyasfaltowanie) drogi powiatowej łączącej
Otwock-Świerk z Pogorzelą;

− uzupełnienie planu o analizę powstających lub mogących powstać w ciągu
najbliższych 10 lat obiektów, nie będących zabytkami, ale generujących duży ruch
drogowy na drogach powiatowych np. centrum handlowe w Góraszce.

W kontekście rozdziału 5 Przewodniczący zapytał, które odcinki nowopowstałych dróg w
ramach dużych inwestycji (budowa obwodnicy Warszawy, przebudowa drogi S17) są
planowane do przekazania Powiatowi Otwockiemu.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Kasprzak odpowiedział, iż
nie ma jeszcze w posiadaniu finalnych dokumentów o stanie odcinków tych dróg, ponieważ
nie została jeszcze przekazana decyzja ZRID, która zatwierdzała rozbudowę drogi S17.
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Radna Jolanta Koczorowska nawiązała do swoich spostrzeżeń, które sporządziła na
piśmie i zapytała, czy zostały one przeanalizowane. Dotyczyły one kwestii stylistycznych
i językowych, a także merytorycznych. Radna zawnioskowała, aby w tabeli nr 2, która jest
sporządzona w sposób niezrozumiały i nieczytelny znalazło się więcej informacji m.in.
w kwestii przebiegu dróg i podziału ich odcinków oraz aby w opracowaniu znalazły się drogi
powiatowe, które mogłyby przejąć gminy.

Zastępca Dyrektora ZDP wraz ze Starostą zaznaczyli, że uwagi złożone na piśmie
przez radną Jolantę Koczorowską zostaną przeanalizowane wraz z innymi uwagami werbalnie
przekazanymi na dzisiejszej komisji. Dokument następnie zostanie poprawiony uwzględniając
merytoryczne zastrzeżenia, a jeśli któreś nie zostaną przyjęte, radni zostaną o tym
poinformowani.

Następnie swoje wnioski przedstawił radny Dariusz Grajda:
− utworzenie z tabelek nr 2 i nr 3 jednej tabeli, ponieważ różnią się one tylko jednym

elementem;
− korekta tabeli nr 2 w kwestii przebiegu drogi, który uwzględniałby tylko odcinek od A

do Z z podaniem długości całkowitej;
− korekta tabeli nr 5 polegająca na zmianie nazwy kolumny „Rok realizacji” na „Lata

realizacji” oraz odnoszenie się wyłącznie do lat 2021-2031, tak, jak jest to zawarte
w tytule dokumentu;

− uwzględnienie przy tabeli nr 1 adnotacji o dacie sporządzenia danych o liczbie
mieszkańców;

− poprawienie nazewnictwa dróg na str. 13 dokumentu;
− ujęcie w planie wskazania, aby w najbliższych latach wszystkie przejścia dla pieszych

na terenie Powiatu Otwockiego zostały doświetlone;
− w kwestii wniosku złożonego przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu

i Środowiska o wykonanie remontu całej drogi gruntowej łączącej Otwock z
Pogorzelą skonsultowanie tego z włodarzami poszczególnych gmin i miejscowości;

− umieszczenie w dokumencie informacji o promie przepływającym przez rzekę Wisłę
Zastępca Dyrektora ZDP zauważył, że jeśli zostaną wpisane lata realizacji od roku

2021, nie będzie pokrywało się to z tegorocznym budżetem.
W związku z powyższym radny Dariusz Grajda poprosił tylko o zmianę w tabeli nr 5

kolumny „Rok realizacji” na „Lata realizacji”.
Przewodniczący Komisji zapytał, czemu ma służyć wykaz zabytków w dokumencie

o tematyce drogowej?
Zastępca Dyrektora odpowiedział, iż wykonawca poprosił o wskazanie takich

informacji.
Starosta uzupełnił, iż wykaz jest potrzebny, żeby wskazać ewentualne natężenie ruchu,

szczególnie weekendowego. Jednak najlepiej będzie ograniczyć się do najważniejszych
obiektów, generujących największy ruch drogowy.

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o umieszczenie w dokumencie informacji, które
drogi w ramach inwestycji przebudowy drogi S17 przejdą na Powiat Otwocki
i zawnioskowała o przekazanie radnym uzgodnienia, które było elementem całej
procedury projektowej i które znajduję się w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Zastępca Dyrektora ZDP pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął Wyciąg Nr 1249

z protokołu Nr 154/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 24 marca 2021 r.
wraz z harmonogramem zadań i inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w
Powiecie Otwockim na 2021 rok (w załączeniu).
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Radni uznali, że harmonogram jest nieczytelny. W związku z powyższym
Przewodniczący Komisji poprosił o przesłanie czytelnej wersji ww. planu w celu omówienia
na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Starosta zobowiązał się do przesłania odpowiedniej wersji harmonogramu radnym za
pośrednictwem biura rady.

Radny Jacek Czarnowski wspomniał o przejściu dla pieszych na odcinku pomiędzy
Otwockiem a Pogorzelą Warszawską, znajdującym się na wysokości skrzyżowania i
przejazdu kolejowego. Oświetlenie tego przejścia uruchamia się jedynie w momencie, gdy
pieszy się do niego zbliża. Zasugerował, że bezpieczniej byłoby zainstalować takie
oświetlenie, które świeciłoby się cały czas. W dalszym ciągu radny zapytał jak się
przedstawia sytuacja w kwestii planów rewitalizacji dróg powiatowych na terenie Powiatu
Otwockiego m.in. remontu zmiany nawierzchni na ulicy Kołłątaja w Otwocku, przebudowy
skrzyżowania ulic Matejki, Batorego i Karczewskiej w Otwocku. Zapytał również o to, czy są
planowane jakieś prace na odcinku od ronda Sybiraków w Otwocku w kierunku Świdrów
Wielkich do ulicy Wiejskiej.

Starosta odpowiadając na ostatnie pytanie zaznaczył, że planowane jest złożenie
wniosku w kolejnym roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o przebudowę odcinka
od skrzyżowania przy poczcie do ulicy Wiejskiej w Otwocku. Wykonanie przebudowy
drugiego fragmentu od ulicy Staszica do skrzyżowania z ulicą Świderską w Otwocku będzie
należało do Powiatu Otwockiego. Do remontu nawierzchni ulicy Kołłątaja w Otwocku Powiat
nie otrzymał dofinansowania, w związku z tym będą podejmowane próby planowania
remontu etapami lub powtórzenia wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W
kwestii przebudowy skrzyżowania Starosta powiedział, że kończą się prace nad dokumentacją
a część środków jest już przeznaczona na tę inwestycję.

Radny Jacek Czarnowski zapytał, czy rowy, które powstały przy ulicy Karczewskiej
na wysokości Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Otwockiego
Klubu Sportowego w Otwocku będą zabezpieczone oraz na jakim etapie są plany inwestycji
rozbudowy ulicy Narutowicza w Otwocku i połączenia jej z dzielnicą przemysłową w
Karczewie.

Zastępca Dyrektora ZDP odpowiedział, że rów przy OPWiK został zabezpieczony
słupkami. Jeśli zostaną przekazane środki z rezerwy subwencji ogólnej, nawierzchnia jezdni a
także odwodnienia w tamtych miejscach zostaną przebudowane. Rowy będą zlikwidowane w
sytuacji, gdy okażą się niepotrzebne. Zastępca Dyrektora ZDP odpowiadając na drugie
pytanie radnego zaznaczył, że w najbliższym czasie będzie ogłoszone postępowanie na
wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej inwestycji rozbudowy ulicy Narutowicza.

Radny Dariusz Grajda poprosił o informację, czy przejście dla pieszych znajdujące się
pomiędzy Otwockiem a Pogorzelą Warszawską, o którym wspomniał radny Jacek
Czarnowski zostanie poprawione w kwestii doświetlenia.

Starosta powiedział, że wniosek zostanie rozważony.
Następnie radny Dariusz Grajda zapytał o termin oddania do ruchu ulicy

Warszawskiej i ulicy Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ulicą Filipowicza w Otwocku.
Zastępca Dyrektora ZDP poinformował, że obecnie wykonywana jest tam jeszcze

nawierzchnia jezdni.
Radny Dariusz Grajda podziękował Staroście za realizację inicjatywy podniesienia

dziesięciu krawężników naprzeciwko kościoła w Celestynowie.
Przewodniczący Komisji poinformował o terminie następnego posiedzenia Komisji

Gospodarki, Zasobu i Środowiska tj. 26 kwietnia br.

Ad. 5
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Na tym posiedzenie zakończono (w załączeniu – Wyciąg Nr 1252 z projektu protokołu
Nr 154/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 24.03.2021 r. oraz Wyciąg Nr
1257 z projektu protokołu Nr 155/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu
31.03.2021 r.)

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczył:

Paweł Ajdacki


