
PROTOKÓŁ NR 8/11 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 4 lipca 2010 r.  

 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1900.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi 
listami obecności. 

Przewodnicząca powitała członków organizacji pozarządowej Polskiego Klubu 
Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny”, Wicestarostę Mirosława Pszonkę, Głównego 
Specjalistę ds. InŜynierii Ruchu Edwarda Grochowskiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych Jerzego Bojanowskiego. 
 

Wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć Anny Tołwińskiej z domu Sokół oraz jej męŜa 
Witolda Tołwińskiego, którzy zginęli śmiercią tragiczną 24 czerwca 2011 r. 

Pani Anna była Członkiem Zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie 
Sosny”. 
 
Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 
 

1. Planowana wycinka drzew kolidujących z inwestycjami: 
1) przebudowa na rondo skrzyŜowania dróg powiatowych Nr 2760W – ul. 

Batorego, Matejki oraz Nr 2765W – ul. Karczewska w Otwocku; 
2) przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku od ul. 

Portowej do skrzyŜowania z ul. Wiejską do ronda Sybiraków. 
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
  
Ad. 1. 1) 

Wicestarosta poinformował, Ŝe w związku z planowaną inwestycją - przebudowa na 
rondo skrzyŜowania dróg powiatowych Nr 2760W – ul. Batorego, Matejki oraz  Nr 2765W – 
ul. Karczewska w Otwocku konieczna jest wycinka drzew. W związku z powyŜszym 
odbywały się spotkania z organizacjami ekologicznymi u Prezydenta Otwocka. Jest 
przygotowana dokumentacja, której koszt wynosi ok. 70 tys. zł. ale w chwili obecnej nie ma 
środków oraz zgody na wycinkę drzew. Inwestycja jest konieczna z uwagi na złą 
nawierzchnię oraz duŜe natęŜenie ruchu w tym rejonie. 

Przewodnicząca poinformowała, Ŝe w ulicach Karczewskiej i Batorego – łącznie do 
wycinki jest 49 drzew, natomiast przy ul. Wawerskiej 48 drzew. Zapytała czy jeśli dojdzie 
do wycinki jest planowane nasadzenie nowych drzew? 

Wicestarosta odpowiedział, Ŝe w decyzji pozwalającej na wycinkę drzew wpisuje się 
nasadzenia w innych miejscach i to w ilości większej niŜ ma to miejsce w przypadku 
wycinki. 

Główny Specjalista ds. InŜynierii Ruchu Edward Grochowski powiedział, Ŝe 
planowana inwestycja jest niezbędna. Panują tam bardzo trudne warunki stwarzające 
zagroŜenie ruchu. 

Pani Barbara Stradowska PKE Koło „Otwockie Sosny” powiedziała, Ŝe jest 
przeciwna przygotowanemu projektowi. Stwierdziła, Ŝe drogi nie muszą wbiegać do ronda 
pod kątem zbliŜonym do 90 stopni, jeŜeli warunki terenowe na to nie pozwalają. Uznała, Ŝe 
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przygotowany projekt powinien być poprawiony lub przygotowany nowy, a rondo nie musi 
być okrągłe, moŜe być owalne. 

Wicestarosta odpowiedział, Ŝe nie da się zmienić projektu, trzeba byłoby 
przygotować nowy. Planowane rondo powinno być większe, ale wiązałoby się to z większą 
ilością wyciętych drzew. Zostało ono ograniczone do  niezbędnego minimum.  

Pan Bogdan Szymański Prezes PKE Koło „Otwockie Sosny” stwierdził, Ŝe budowę 
powinno się dostosować do „mieszkańca Otwocka”. Stwierdził, Ŝe dla mieszkańców 
najlepsze rozwiązanie to skrzyŜowanie na światłach. Powiedział, Ŝe pojazdy powyŜej 2,5 
tony (Tiry) powinny jeździć innymi drogami. PKE Koło „Otwockie Sosny” przyjęło 
stanowisko, Ŝe kaŜdego drzewa szkoda. 

Pani Irena Fijałkowska PKE Koło „Otwockie Sosny” powiedziała, Ŝe jest to jedyny 
odcinek drogi w Otwocku, gdzie moŜna usiąść i odpocząć. Drzewa chronią ludzi 
mieszkających w blokach przed spalinami. 

Pan Jan Seremet PKE Koło „Otwockie Sosny” (z upowaŜnienia Prezydenta Miasta 
Otwocka zajmuje się opiniowaniem drzew) stwierdził, Ŝe konieczna jest przebudowa 
przedmiotowego skrzyŜowania. Powiedział, Ŝe gdyby trzeba było zapłacić za wycinkę tych 
drzew wyniosłoby to ok. 600 tys. zł. Przy modernizacji nie są wymagane opłaty. Przy 
wydaniu decyzji na wycięcie Prezydent ma prawo podać zastępcze nasadzenia.  

Pan Bogdan Szymański stwierdził, Ŝe kąt między ul. Karczewską, a ul. Batorego nie 
jest bardziej ostry niŜ kąt pomiędzy ul. Andriollego i ul. Filipowicza i nikt nie narzucał, Ŝeby 
ul. Andriollego wpadała pod kątem prostym. Powiedział, Ŝe Ŝadne zastępcze nasadzenia nie 
zastąpią tej lipowej alei. 

Pani Barbara Stradowska stwierdziła, Ŝe powinna zostać zbudowana obwodnica 
przebijająca ul. Narutowicza do ul. Karczewskiej, Ŝeby odciąŜyć ruch na przedmiotowym 
skrzyŜowaniu.  

Pan Tomasz Atłowski Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe temat obwodnicy naleŜy 
do radnych miasta. Radni Powiatu nie mogą działać wbrew temu, co miasta Otwock, czy 
Karczew ustalą w sprawie obwodnicy. 

Pan Jerzy Bojanowski Dyrektor ZDP powiedział, Ŝe zanim przystąpiono do 
projektowania ronda zrobiono analizę obecnego i przewidywanego ruchu. Z wyliczeń            
i z analizy wynika, Ŝe ze względu na wzrost liczby pojazdów światła zdałyby egzamin 
jeszcze tylko przez rok. Poinformował, Ŝe drzewa, o których mowa znajdują się w pasie 
drogowym. 

Pan Zdzisław Zych stwierdził, Ŝe przedstawiciele PKE Koło „Otwockie Sosny” 
powinni powyŜsze tematy poruszać z radnymi miasta Otwocka. 

Pan Jan Seremet stwierdził, Ŝe trzeba pogodzić zrównowaŜoną ekologię tzn. drzewa   
i sprawę komunikacji. 
 
Ad. 1. 2) 
 Pan Jerzy Bojanowski powiedział, Ŝe przy ul Wawerskiej do wycinki jest ok. 40 szt. 
drzew, które muszą zostać wycięte z uwagi na przygotowanie miejsc parkingowych. 

Pan Bogdan Szymański stwierdził, Ŝe parking moŜna zrobić w innym miejscu np. na 
terenie ZGM, aby nie niszczyć drzew. 

 
Przewodnicząca stwierdziła Ŝe jest niezbędna modernizacja omawianych skrzyŜowań 

w zakresie rozwiązań komunikacyjnych bez pogarszania warunków istniejącego 
drzewostanu, ale zapewne cięŜko będzie to zrobić, Ŝeby Ŝadne drzewo nie zostało wycięte. 

Pan Tomasz Atłowski stwierdził, Ŝe naleŜy zwrócić się do Zarządu z pytaniem czy 
wjazdy na rondo muszą być pod kątem prostym. JeŜeli chodzi o parkingi przy ul. 
Wawerskiej w Otwocku Przewodniczący zaproponował, Ŝeby Zarząd wystąpił o opinię do 
władz Miasta Otwocka, czy te parkingi są zbędne, poniewaŜ decyzją mieszkańców 
waŜniejsze są drzewa. 
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Pani Barbara Stradowska poinformowała, Ŝe w imieniu mieszkańców wystąpi do 
władz Powiatu z pisemnym zapytaniem, czy moŜna przesunąć lokalizację planowanej 
budowy ronda na skrzyŜowaniu ulic: Karczewskiej, Matejki i Batorego w Otwocku. 
 
WNIOSEK 

W związku z interwencją Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło Otwockie Sosny 
Komisja zwraca się z prośbą o wyjaśnienie: 

 
1. Czy wjazdy na planowane rondo skrzyŜowania dróg powiatowych Nr 2760W –        

ul. Batorego, Matejki oraz Nr 2765W – ul. Karczewska w Otwocku muszą być pod 
kątem prostym? 
 

2. Czy parkingi przy ul. Wawerskiej (przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W –         
ul. Wawerskiej w Otwocku od ul. Portowej do skrzyŜowania z ul. Wiejską do ronda 
Sybiraków) są niezbędne, poniewaŜ zdaniem mieszkańców waŜniejsze są drzewa? 
MoŜe w powyŜszej sprawie naleŜy zwrócić się o opinię do władz miasta Otwocka. 
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
  
Ad. 2 
 

1. Przewodnicząca przedstawiła wyciąg Nr 130 z protokołu Nr 30/11 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 14 czerwca 2011 r. dot.: 

− cyklicznej konserwacji drzew przy drogach powiatowych, 
−  ustosunkowania się do apelu Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie 

wyrównania dopłat rolniczych (wyciąg w załączeniu). 
 

2. Przewodnicząca przedstawiła pismo z dnia 22 czerwca 2011 r. Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa W/IOT-
4103/52/11 w sprawie przeglądu wałów wiślanych w gminie Karczew oraz w gminie 
Sobienie Jeziory (pismo w załączeniu). 

Pan Janusz Budny Członek Zarządu poinformował, Ŝe z inicjatywy Zarządu 
Powiatu 18 lipca 2011 r. odbędzie się spotkanie w sprawie bezpieczeństwa 
powodziowego z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody 
Mazowieckiego, burmistrzów, wójtów oraz sołtysów miejscowości nadwiślańskich. 
 

3. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 9 sierpnia 2011 r. we wtorek o godz. 1400 
– wizytacja Schroniska dla psów w Celestynowie, 

 
Ad. 3 
 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
„wstrzymującym”. 
  
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
             Protokółowała:            Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 


