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Pani GraĘna Kilbach
Przewod ni cząca Rady Powiatu

Interpelacja

Na podstawie art. 21 ust. 9 i l0 ustawy z dnia 5 czerwca l998 roku o samorządzie powiatowyrrr kieruje
ponownie interpelację w sprawie liku,idacji pruejść dla pieszycl1 pnry tunelu w ulicy Filipowicza i Zeromskiego,
stwazaj ących n iebezpieczeństłvo w ruch u drogowym.

Stan fak§czny

W dniu 14 maja 202l roku jako radny złożyłenl interpelację w, sprawie likwidacji przejśó dla pieszych przy
tunelu w ulicy Filipowicza i Zeromskiego, stwarzających niebezpieczeństwo w ruchu drogowynr. Jej celem było
spowodowanie działań mających doprowadzić c1o usunięcia w/w przejśó. Mając na uwadze otrzymane odpowiedzi.
które nie objęły rł,szystkich podniesionych kwestii" atakże fakt, że nada| f'unkc.ionują w/w przejścia dla pieszych,
składam pollownie interpelację w przedrniotowej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:

l) Jakie konkretnie działania zostały podjęte w sprawie likwidacji w/w przejśó od momentu udzielenia
odpowiedzi z dnia 25 maja 2021 roku. atakże przekazanie kopii pism wystosowany przez Powiat Otwocki
w*f&z z odpowiedziami po tym terminie?

2) Na czym polegała niezgodność z pra\Ą/em nowej organizacji ruchu. o której pismami z dnia z dnia 20
listopada, 3 i 4 grudnia 2020 roku poinformował przedstawiciel Budimexu Patr K.F." zakrł,estionowane.i
przez Starostę Otwockiego zaw-iadomieniem z dnia 8 grudnia 2020 roku?

3) Czy z uwagi na fakt. że jak wskazano w/w zawiadonrięniu, zmiana ta z por,vodu niezgodności z prawelTl.
rrie wywołuje skutków prawnych mamy do czynienia z samowolnym działaniem i naruszeniem przepisów
pra\Ąia budowalnego z ulvagi na fakt. że miejsca, w których wykonano przejścia dla pieszych zna.idują się
na terenie budowy związanej z nrodernizacją linii kolejowe.i?

4) Jeżelitakto czy został o tym fakcie poinformow-any Powiatowy lnspektorNadzoru Budowlanego?

5) Cz,y to r.vłaśnie zakw,estionowana zlniana organizacji rttchu wprowadziła w/w prze.iścia dla pieszych. cz,y-

też stało się na podstawie obowiązu.iące.i w,cześnie.j organizacji ruchu?

6) Czy Starosta Otwocki zawiadomił organ sprawujący kontrolę ruchu drogowego o niedochowaniu
stosownvch procedur, co zostało zapowiedziane w zawiadomieniu z dnia 8 grudrria 2020 roku z uwagi na
grożącą odpowiedzialność na podstawie kodeksu wl,kroczeń'? Jeżeli tak zwracam się o przesłanie kopii
rvystąpieni a wr az ewentualną odpow,iedzi ą.

7) Przedstawienie infbrmacji kto i kiedy za§,vierdz)ł organizację ruchu. która wprowadziła niebezpieczne dla
uczestników ruchu rozwiązanie. jakim .iest us,vtuowanie przejść dla pieszyclr na wylocie wybudowanego
tunelu.
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