Projekt
Stanowisko
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia lutego 2020 r.
w sprawie projektu drogi łączącej drogę wojewódzką nr 701 ul. Domaniewską
z drogą wojewódzką nr 718 ul. 3 Maja na granicy Pruszkowa i Domaniewa
Na podstawie § 25 ust.2 pkt b Statutu Gminy Brwinów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 69-IV
z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213, poz. 7206
ze zm.) Rada Miejska w Brwinowie, postanawia co następuje:

§1
Rada Miejska w Brwinowie przyjmuje stanowisko, w którym:
1) wyraża poparcie dla decyzji Burmistrza Gminy Brwinów o zawieszeniu kontynuacji
projektu budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 701 ul. Domaniewską z drogą
wojewódzką nr 718 ul. 3 Maja na granicy Pruszkowa i Domaniewa;
2) apeluje do Prezydenta Miasta Pruszkowa i Rady Miasta Pruszkowa o wywiązanie się
Miasta Pruszkowa z uzgodnień z 2017 r. i 2018 r., zgodnie z którymi Gmina Brwinów
miała sfinansować:
a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotowej drogi,
b) zapłatę odszkodowań za grunty wywłaszczane pod projektowaną drogę, położone
na terenie wsi Domaniew,
c) sfinansować budowę przedmiotowej drogi,
d) przejąć zarządzanie drogą po jej wybudowaniu, w tym finansowanie kosztów
niezbędnych remontów i napraw, odśnieżania, sprzątania i koszenia, utrzymania
urządzeń odwadniających, oznakowania itp.
zaś Miasto Pruszków miało sfinansować:
a) zapłatę odszkodowań za grunty wywłaszczane pod projektowaną drogę, położone
na terenie Pruszkowa;
3) apeluje do Prezydenta Miasta Pruszkowa Pawła Makucha o zmianę opinii Prezydenta
Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego nr IR.7123.5.2018.EK z dnia 23 listopada 2018 r.,
w której Prezydent Miasta Pruszkowa negatywnie zaopiniował propozycję zmiany stałej
organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3112W ul. Promyka w zakresie likwidacji
ograniczenia wjazdu samochodów ciężarowych na odcinku od skrzyżowania
z ul. Przejazdową do obwodnicy wsi Moszna, czym uniemożliwił wprowadzenie
ograniczenia tonażu do 8t na drodze powiatowej nr 3111W z Moszny do Domaniewa.
Zmiana ww. opinii wychodzi naprzeciw stanowisku Zastępcy Prezydenta Miasta
Pruszkowa Konrada Sipiery, wyrażonemu w czasie zebrania wiejskiego w dniu 19 lutego
2020 r. w Domaniewie, który wyrażał dezaprobatę Miasta Pruszków dla kierowania ruchu
samochodów ciężarowych drogą powiatową nr 3111W z Moszny do Domaniewa
a następnie drogą wojewódzką nr 701 przez Domaniew w kierunku węzła autostrady A2
w Pruszkowie.
§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie do przesłania niniejszego
stanowiska Prezydentowi Miasta Pruszkowa – Panu Pawłowi Makuchowi
oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Pruszkowa – Panu Krzysztofowi Biskupskiemu.
§3
Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Od 2016 roku Burmistrz Gminy Brwinów prowadzi działania zmierzające do
przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi łączącej drogę
wojewódzką nr 701 ul. Domaniewską z drogą wojewódzką nr 718 ul. 3 Maja na granicy
Pruszkowa i Domaniewa. Rozwiązanie to zapewni w dużym stopniu równomierny dojazd
z okolicznych miejscowości do węzła autostrady A2 w Pruszkowie z dwóch stron, co
w intencji ma doprowadzić do dystrybucji ruchu i zmniejszenia powstających obecnie
szczególnie od strony południowej węzła (gdzie na jedno skrzyżowanie trafia obecnie ruch
z 4 spośród 5 kierunków dojazdowych do węzła, w tym cały ruch od strony Pruszkowa
i Gminy Brwinów) zatorów drogowych. Co ważne, upłynnienie ruchu pojazdów na
ul. Żbikowskiej w Pruszkowie zniechęci kierowców od strony Pruszkowa do szukania
alternatywnych dróg objazdowych przez Mosznę i Domaniew.
W latach 2017-2018 zostały poczynione pomyślne uzgodnienia z Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego oraz ówczesnym Prezydentem Miasta Pruszkowa (o treści
zawartej w § 1.2 Stanowiska), których efektem było m.in. zlecenie opracowania dokumentacji
projektowej na początku 2018 r. Niestety, na finiszu prac projektowych, w październiku
2019 r., Prezydent Miasta Pruszkowa odmówił zgody na zawarcie formalnego porozumienia,
które jest niezbędne do uzyskania decyzji ZRID oraz wypłaty odszkodowań za nieruchomości
w granicach administracyjnych Miasta Pruszkowa, które mają być wywłaszczone pod
planowaną drogę.
Dodatkowo, w ostatnim czasie, pojawiły się obawy mieszkańców Domaniewa
i Domaniewka, którzy obecnie doświadczają znacznych niedogodności wskutek ruchu przez
te miejscowości wielu pojazdów ciężarowych, dostawczych i osobowych, w tym pojazdów
omijających zatory drogowe powstające na innych drogach dojazdowych do węzła A2 (np. na
notorycznie zakorkowanej ul. Żbikowskiej w Pruszkowie). Stanowisko Rady Miejskiej
wychodzi jednocześnie naprzeciw postulatom ustawienia ograniczenia tonażowego do 8t na
drodze powiatowej nr 3111W z Moszny do Domaniewa, co pozwoli na wyeliminowanie
ruchu samochodów ciężarowych z/do węzła autostrady A2 do/z Moszny i Koszajca. Starania
ze strony Gminy Brwinów o wprowadzenie takiego zakazu trwają niezależnie od kilku lat,
dotąd bezskutecznie (Gmina Brwinów nie jest zarządcą dróg, na których ustawienie takiego
zakazu byłoby skuteczne). Po jego wprowadzeniu, obawy mieszkańców Domaniewa
i Domaniewka zostaną rozwiane, sytuacja okolicznych mieszkańców ulegnie znaczącej
poprawie a i oni sami skorzystają na możliwości szybszej komunikacji do miejsc pracy
i szkół, nie tracąc czasu w obecnie występujących zatorach drogowych na dojeździe do węzła
autostrady A2 od strony Domaniewa.
Wobec niemożności zawarcia formalnego porozumienia na ustalonych dotychczas
zasadach oraz obaw okolicznych mieszkańców Gminy Brwinów, w dniu 20 lutego 2020 r.
Burmistrz Brwinowa zdecydował o zawieszeniu projektu budowy łącznika.

