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Granica

05-806 Komoréw
stowarzyszenie.zielona.granica@gmail.com

Pismem z dnia 18 grudnia 2019 roku do Urzedu Gminy Nadarzyn wplynela Paristwa
petycja

dotyczaca

,,podejmowanych

czynnosci_

przygotowawezych

—_zwiazanych

z projektowaniem przebiegutrasy II etapu Paszkowianki,tj. na odcinku od drogi wojewédzkiej
719 do miejscowosci Paszkéw (gmina Nadarzyn)”.
W odpowiedzi na petycj¢ z dnia 2 grudnia 2019 roku uprzejmie informuje, ze Gmina
Nadarzyn stoi na stanowisku, ze przy okresleniu przebiegu odcinka drogi wojew6dzkiej tzw.
»Paszkowianki” na terenie Gminy Nadarzyn, niezbednym do rozpoczecia prac zwiazanych
zZ opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno- Srodowiskowego, nalezy kierowaé sie

korytarzem zapisanym w dokumentachplanistyeznych Gminy. Ze wzgledu na umiejscowienie
przebiegu drogi tzw. ,,Paszkowianki” w MPZP procedura sporzadzania planu dla tego terenu
trwata 16 lat. Rozpoczela sie 24 lutego 1999 r. Uchwata Rady Gminy Nadarzyn Nr VI/57/99
Ww sprawie

przystapienia

do

sporzadzenia

zmiany

miejscowego

planu

ogdlnego

zagospodarowania przestrzennego a zakonezyta dopiero Uchwalqa Rady Gminy Nadarzyn
Nr X.103.2015 z dnia 26.08.2015 r. W toku prowadzonej procedury Rada Gminy osiem razy

zmieniata Uchwale o przystapieniu, Projekt planu czterokrotnie by! wyktadany do publicznego
wegladu. Rozpatrzono kilkadziesigt zarzutow do planu z czego znaczna czesé dotyczyla
przebiegu inwestycji zwiazanej z budowa drogi wojewodzkiej.
Gmina Nadarzyn dopetnita ze swojej strony wszelki formalnoscii staran zwiazanych
Z Opracowywaniem dokumentéw planistyeznych uwzgledniajacych przebieg drogi tzw.

..Paszkowianki” na terenie naszej Gminy. W zwiazku z tym uwazamy, ze ww. dokumenty

powinny stanowi¢é podstawe do rozpoczecia prac zwiqzanych z opracowaniem Studium
Techniczno-Ekonomiczno- Srodowiskowego, na ktorym to etapie przeanalizowane zostana
wszelkie kwestie zwiazane z ewentualnym wplywem planowanej drogi na obszary ochrony

przyrody, obszary ochrony srodowiska, zasoby wodne, jakos¢ powietrza, zdrowie
i bezpieczenstwo mieszkancéw oraz wszelkie inne kwestie i aspekty, na ktére moze wplynaé
realizacja odcinka drogi wojewodzkiej tzw. ,,Paszkowianki”.

