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1) Pan Marek Wiezbiclrl
Starosta Powiatu Grodziskiego

2) Pan Grzegorz Benedykcinski
Burmistrz Miasta Grodzisk Mazowiecki

3) Pan Andrzej Guzik
Burmistrz Miasta Brwinów

Gtan JerzyWysockiBurmistrz Miasta Milanówka

Szanowni CPanowie

W nawiazaniu do wystapienia z dnia 15 stycznia b.r., dotyczacego przygotowania realizacji

tzw. Pólnocnej Trasy Drogowej, majacej przebiegac w strefie reprezentowanych przez Panów

jednostek samorzadowych oraz jej wspólfinansowania, ponizej przedstawiam nastepujaca opinie.

Dotychczasowe prace studialne i planistyczne dla tej czesci Obszaru Metropolitarnego Warszawy,

wskazaly celowosc wzbogacenia ukladu drogowego tego rejonu o przedmiotowe nowe.ponadloka1ne

polaczenie pomiedzy drogami wojewódzkimi nr 719 i 579 (w rejonie wezla z autostrada A2),

zlokalizowane po pólnocnej stronie miast Milanówka i Grodziska Mazowieckiego.

Polaczenie powyzsze powinno przyjac kategorie drogi powiatowej, a jego roZWIazame

techniczne powinno spelniac parametry drogi klasy G, ze szczególnym podkresleniem zachowania

ograniczonej dostepnosci jezdni z przyleglych terenów Gako istotnego elementu charakteryzujacego

droge ponadlokalna, wspóldzialajaca z wezlem autostradowym).

Przedmiotowe polaczenie bedzie mialo znaczenie wspomagajace dla ukladu dróg

wojewódzkich w tym rejonie. W szczególnosci pozwoli na pozostawienie obecnie projektowanego

jedno - jezdniowego przekroju nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 ( bez koniecznosci jego

rozbudowy w przyszlosci ).

Analizujac proponowany przez Panów przebieg trasy Pólnocnej stwierdzam, ze z uwagi na

zakladane ponadlokalne parametry techniczne proponowanej trasy ( szczególnie ograniczona

dostepnosc ), pozadane jest jej prowadzenie nowym sladem.
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Obsluge przyleglego terenu natomiast, zapewniaja istniejace drogi powiatowe i gminne w tym rejonie,

które posiadaja pelna dostepnosc, w zasadzie bez mozliwosci jej skutecznego ograniczenia.

J Pozadanym jest równiez wlasciwe uksztaltowanie geometrii trasy - czyli wyprostowanie zalomów jej

przebiegu na terenie gminy Brwinów.

Przekazujac powyzsze uwagi informuje, ze tego typu przedsiewziecie wpisuje sie w zalozenia

Priorytetu III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -
2013. Zachecam Panstwa do prowadzenia dzialan w tym kierunku.

Do wiadomosci :

- Pan Krzysztof Kondraciuk
p.o. dyr. Mazowieckiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

-Pan Zbigniew Strzelecki
dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
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