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Pan
Dariusz Grajda
radny Rady Powiatu Otwockiego

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 15.01.2022 r. ,,w sprawie przygotowania
inwestycji drogowej w aspekcie prawidlowoci decyzji zrid" informujç, 2e:
1. Zgodnie z decyzjq Zarz4du Powiatu Otwockiego, po wyjanieniach udzielonych przez
ZDP oraz Wydzial Architektury i Budownictwa, postanowiono o wniesieniu sprzeciwu do
Wojewódzkiego Sqdu Administracyjnego w zwiqzku z wydan4 decyzjl Wojewody
Mazowieckiego w zakresie przedmiotowej inwestycji.
(Zal. wycig Nr 1609 z prot. Nr 211/22 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w dniu 14 stycznia
2022 r.)
2. Podstaw4 do podjçcia przez Zarz4d Powiatu Otwockiego wniesienia sprzeciwu na decyzjç
Wojewody Mazowieckiego byly opinie Zarzdu Dróg Powiatowych w Otwocku oraz
Wydzialu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku.
3. Zarzqd DrOg Powiatowych w Otwocku, posiada kompletnq dokumentacjç projektowokosztorysowq rozbudowy drogi powiatowej Nr 2713W w zakresie ww. inwestycji,
jednake z uwagi na z1oony sprzeciw nie posiada podstaw do podjccia dzialañ
naprawczyeh w sprawie, która nie zostala rozstrzygniçta.
4. Inwestor podejmie dzialania dotyczce realizacji rozbudowy drogi na spornym odcinku po
rozstrzygniçciu sprawy. Zwracam Panu uwagç, ze rozbudowa drogi powiatowej zwizana
jest z budowq chodnika, ktOry na calej d1ugoci projektowanego odcinka jest odsuniçty od
jezdni i usytuowany za rowem, przez co koniecznym stajq sic wykupy nieruchomoci pod
poszerzenie pasa drogowego (chodnik). Na wysokoci cmentarza w Celestynowie
zaprojektowano zatokc postoiowp w istnieipcym pasie drogowym drogi powiatowel,
a za ni4 chodnik, ktOry poza istniejcy pas drogowy wykracza, poniewat znajduje sic
w podobniej od1eg1oei od krawçdzi jezdni jak na pozostalym fragmencie drogi. Zgodnie
z § 110 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powirmy odpowiadaó drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pOn. zm.) droga w za1e2noci od potrzeb
moe bye wyposazona w obiekty i urzdzenia obsiugi uczestników ruchu. Do obiektów
tych i urzdzeñ zalieza sic w szczeg61noci MOP, punkty kontroli pojazdów, MPO, zatoki
postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pçtle autobusowe, place do
zawracania, mijanki, przejcia dia pieszych oraz przejazdy dia rowerzystów. W projekcie
zagospodarowania terenu jak równiez w opisie technicznym dokumentacji projektowej
wskazano elementy podlegajqce wybudowaniu, w tym rn. in. chodnik, rowy przydrozne i
zatokç postojowq, jako obiekt obsiugi uczestników ruchu drogowego. Zaprojektowana
zatoka w zaden sposób nie narusza granic istniejcego pasa drogowego sprzed
planowanych podzialów nieruchomoci. W przypadku ewentualnej rezygnacji
z wybudowania zatoki postojowej, linie rozgraniczajce inwestycji nie ulegnq zmianie
z uwagi na zachowanie cig1oci I sposobu wybudowania chodnika przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

5. Na zadanie pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowociach Stara Wie,
Dbrówka i Celestynow" Powiat Otwocki w roku 2020 skladal wniosek o dofinansowanie
z Rzdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przy ezym zakres inwestycji obejmowal
odcinek od przejazdu kolejowego w miejsc. Stara Wie§ do ul. Otwockiej (gminnej)
w rniejsc. Celestynów, a koszt realizacji zostal obe1ony na kwotç 11 mln zi. W wyniku
rozstrzygniçC wniosku Powiat otrzymal dofrnansowanie w wysokoci 5,5 niln zi.
W zwiqzku z rea1izacjq inwestycji wykonane zostaly dokumentacje projektowe na caly
zakres zadania, w tym tak2e na rozbudowç drogi w zakresie budowy chodnika objçtej
zapytaniem. Przedmiotowe grodki finansowe Oak Pan jako radny wie) pozostajq
w dalszym cigu do dyspozycji Powiatu Otwockiego z przeznaczeniern na realizacjç ww.
inwestycji. Og1aszajc postçpowanie o wylonienie wykonawcy robot budowlanych
w 2021 r. dyrektor ZDP mial zabezpieczone grodki w budecie powiatu na 2021 r.
w kwocie 1.122.931,00 zi I w Wieloletniej Prognozie Finansowej - 4.500.000,00 zi na
2022 r.
Na podstawie § 2 pkt la) uchwaly Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia
29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na
lata 2021 - 2035, z pón. zm., dyrektor ZDP posiadal upowa2nienie Zarzqdu do
zaciqgania zobowizañ zwhzanych z realizacjq przedsiçwziçe ujçtych w zahczniku Nr 2
do WPF.
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