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Zielone Mazowsze
Ul. Nowogrodzka 46/6
00-695 Warszawa

W nawiqzaniu do przestanej ,koncepcji rozwoiu infrastruKury

rowerowej na terenie gminy Nowy Dw6r Mazowiecki", Referat Urbanistyki

i ArchiteKury Uzedu Gminy Wieliszew uprzejmie informuje, iZ na terenie

gminy Wieliszew w sqsiedztwie gminy Nowy Dw6r Mazowiecki znajdujq si9

nastepuj4ce szlaki rowerowe:

Weliszewski - biegnqcy w miejscowoSci Jan6wek wzdfuz tor6w

kolejowych, a nastepnie ul. Dwo.cowa w kierunku p6lnocnym do ul. Zacisze

w Jan6wku Pierwszym,

Trasa Obwodowa - biegnqca po polnocnej stronie Gminy Wieliszew

wzdtuz watu pzeciwpowodziowego do ul. Lesnej w G6ze.

Wobec powyzszego wskazane byloby zeby koncepcja rozwolu

infrastruKury rowerowej na terenie gminy Nowy Dw6r Mazowiecki byla

kontynuacjq szlak6w rowerowych na terenie gminy Wieliszew.

W zatqczeniu przesylamy mape turystycznq gminy Wieliszew

z lokalizacja szlak6w rowerowych na jej terenie.

Z powazaniem

*i6ttt rilk
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Nowy Dw6r Mazowiecki. dnia.19.05.2010 r.

,,ZIELONE MAZOWSZE"

Dotyczy: wydania opinii dla powstajqcej na zam6wienie gniny Nowy Dw6r Mazowieck
,,Koncepcji rozwoju infrastruktury rowercwej na terenie gminy Nowy Dlv6r
Mazowiecki".

Zarzqd Powiatu Nowodworskiego w odniesieniu do przedlozonej do
zaopiniowania ,,Koncepcji rozwoju infrastruktu] rowerowej na terenie gminy Nowy Dw6r
Mazowiecki" informuie :

ul. Nowogrodzka 46/6, 00-695 Warszawa

. Rozwi@adazwiqtme z buoiow4 odczielnej drogi rc\aerowej w standardzie Irasy
gl6\rnej usltuowanej w ci4gu drogi powiatowej nr 3001W na odcinku od
skzyzowania z drogekajowqm 62 do ga-nicy gminy Nowy Dw6r Mazowiecki
( strona poludniowa ) mo2liwe do realizacji przy zaloZeniu wykupu g.unt6w pod
poszerzetie pasa drogowego w celu zapewnieniajego odpowiedniej izerokoici dla
realizacji pzedmiotowej inwestycji i rczw.i4zaria problemu odwodnienia drogi.

. Akreptacja rozwiqari proponowanych w ci4gu drogi powiatowej nr 2432W
(,u1. K{pemika,_u1. Czameckiego ) w4tpliwo$i budzi ialozenie budowy mini ronda na
skrzJzowaniu ulic Kopemika i Gen. Thomme ze wzglqdu na ruch dtugich polazd6w
cieTarow)ch. klore bEdq musialy przejeTd2ac przez wyspq irodkowq

o Zastosowaaie rozwi@arl proponowan.rch w ci4gu drogi powiatowej nr 2431W
niemo2liwe ze wzglEdu na przebudowQ skrzyzowaniJ z lini4 kolejow4 E_65 ( budowa
dr6g.selwisowych wzdluz p.ojektow.nego wiaduktu uniemoZliwi budowq oddzielnej
drogi rowe.owej )

Z po,Nariaariem
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wydtal G6poda*i Nicrucnomaciami, Geod,e4i, Gospoddki P.zestrzennei i lnresdycii
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Brody-Parcele, ul. Szkolna la
05-l 80 Pomiech6wek

tel:755-27-20
tati 765-27-1O

Pomiech6wek, dn. 28.04.2010r.

ZIELONE MAZOWSZE
ul- Nowogradzka 46/6
OO - 695 Warszawa

W odpowiedzi na pismo otzymane w dniu 26.04.2010 r. w sprawie wydania opinii

dotyczecej ,,Koncepcji rozwoju infrastruKury .owerowej na terenie gminy Nowy Dw6r

Mazowiecki" na styku z terenami Gminy Pomiec*t6wek, opiniuje pozytywnie pzedstawione

propozysje tras rowerowych. Ponadto informuje, 2e w chwili obecnej trwajq prace budowlane

zwiqzane z pzebudowA drogi gminnej w miejscowosci Bronislawka. Zakres prac pzewiduje
--wyxt nanG-s-aidifii=piesio-rawertwaj, q-ae; ut. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim

z miejscowo6cia Stanisla\,r,iowo, gm. Pomiech6wek.

W zaleczeniu pzedkladam fragment mapy z zaznaczonym odcinkiem
projektowanego ciegu pieszo-rowerowego. Prosze o uwzglednienie tego polAczenia tras
rowerowych w pzedstawionej koncepcj

mgt Dariusz B
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Zakoczym, dnia 24.05,2010r.

ZIELONE MAZOWSZE
ul. Nowogrodzka 4616

00-695 Warszawa

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujg, t2 pozytyvtne opiniujg "Koncepcjg
rozwoju infastruktr.rry rowerowej na terenie piny Nowy Dw6r Mazowiecki" w
czgSci dotycz4cej koncepcji roardqzan na styku z terenem gminy Zakoorym.

planu zagospodarowmia przestzennego dla miasta i piny Zalcoczym.

Z powazaiem

Jednoczsjdg zwracam si*
w/w koncepcjq- Informacja ta

z proSb o bie24ce
bpdzie konieca4

informowanie o postqlie prac nad
do uwzglgdnienia prry tworzeniu

Z up BURMISTRZA
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Uzqd I'larszalkowski Wotew6dzrwa rMazowieckieso w W66zawie
Deparlamenl Nieruchomoac i ntastruklury
Ll. Kropolowsklego 5 03 TlSWarszawa
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e mail: j.u aiowskl@mazovia.pl

Nl_D.t./MK/ 5417-319/10

Nr kanc.:  10142-83094 / '10
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warszawa, A9 rzewucazoto r

ZIELONE MAZOWSZE

ul. Nowogrodzka 46/6

00-695 Warszawa

dotyczy: propozycji budowy Scje2ek rowerowych i przebudowy istniejacych skrzy2owai na ronda na drogach
wojew6dzkich nr630 inr531 na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego

W odpowiedzl na Paistwa posiulaty doreczone w dniu 24.05. b.r.. pzy pismie [,lazowieckiego Zaeadu Dr6g
Wojewddzkich w Warszawie ( znak: U-1n71014511Arc30,631 z dnia 12.05.b.f. ) Deparlament Nieruchomo6cj i
Inf|aslruklury Ueedu lvlarszalkowskiego Wojew6dztwa Vlazowieckiego przekazuje ponizej swoje stanowisko odnosnie
mozliwo6ci fealizacji Sciezek rowerowych w Nowym Dwoze l\,4azowieckim.
1. Jako generalnq zasade naleZy ptzyjqa, Ze kazdorazowo pzed pEystEpieniem do opracow)$/ania tras pzebjegu

Scie2ek rowerowych oraz pzebudowy sktzyzowai nalezy zbada6, czy jsiniejE realne moztiwosci pozyskania iercnu
pod ich realizacje W otrzymanych materialach p.t. ,,Koncepcja rozwoju infiastruklury rowefowej na lerenie gminy
Nowy Dwor l ,4azowiecki"  blakjesl iakich danych zarowno odno6nie droginf630jak idroginr631, wobeciego nasz
departamenl nie ma moz iwo6ci zaopiniowanie Paish/va propozycji.

2. [,4aj4c na uwadze warunki bezpieczeistwa ruchu drogowego i komfort jazdy fowezysl6w tutejszy depaftament stoi
na stanowisku, Ze Sciezki fowerowe nalezy realizowac wzdlu2 dr6g o nizszej kaiegorii niz wojew6dzkie, a wiec
pEenoszqcych duzo mniejsze natezenie ruchu pojazdow.

3. W \,vymienionym powyzej, a przeslanym r6wnie2 do Panstwa pSmie (znak: Ul/0710/49/10/630,631 z dnia
12.05.b.r. ) Ivazowlecki ZapAd D.og Wojew6dzkiw Wa6zawie pzekazat wyczerpujace intormacje na temal drogi
wojewodzkiej nf630 (kl6rej pzebudowa zostala zakofczona 4 tata temu )oraz na temat dfogi nr631, dla kr6rej
zakonczyl sie prcces uzgadniania projekt6w na przebudowe, w wigkszosci opracowanych na ztecenie Uzedu
N4iejskiego w Nowym Dwoze Vlazowieckim. Wobec tego dokumentacja kl6ra jest w posiadaniu inwesior6w
pzebudowy obu lych dr6g powinna by6 podstawa do pzeprowadzenia przez paisiwa anatizy jaLt4yqlqdqiq
mozliwo6ci ierenowe i finansowe na zfealizowanie Sciezek rowerowych \rzdtuz dr6g wojewadzkich nr 630 i 631 i
rond na skrzyzowaniach z u . LeSnE, Pzemyslowq iz nowymi odcinkami ut. tvlodtihskiei.

Oczekujemy na pzedsiawienie do zaopiniowania w zakresie rozwiEzai geometrycznych moztiwch do zreatizowania
na ww drcgach wojew6dzkich projekiow bldowlanych 6cje2ek rowerowych i rond, opfacowanych ra mapach do cet6w
prcjektowych w skal j  1:1000lub 1t 500.

do wiadomoici
L lt4azowipcki Zazqd Drog Wojewbdzkich w Wa.szawie
2. UzEd N\iasla Nowy Dw6r llazowiecki

Mnosbwa Kwlaikowska te.22-59,79,834

7-ast{pca D}reK$a

Laued posk 3tNaqrcdy Jakosci ced,trb'r rso sool:2o3 rso 1100i ,m, oHeas Booj ,007 d' sy;;dFE-Gt;bi;Z
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Mazowiecki Zarz4d, Dr6g Wojew6dzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka l4 00-048 Warszawa
tel. 244-90-00 clo 12, fax. 244-90-13

www.mxdw.pl, e-mail dyrekcja@1nulw.pl

2 6 l t i r  I  " .  .

K,aNc€r"aRLA, cc6tNA

oR oPlt . / . .__. .

Wa$zawa, dnia 12.05.2010r
u-rroztor Q\ h 0/630,631

Urzqd Ma k l

Woj€w Mazowieckiego
t Nieruchomosci i

lnfrastiuktury
ul.,Klopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

Dotyczy : pisma Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Mazowiecki Zarz4d Drog Wojew6dzkich * Warszawie przesyla w zalEczeniu pismo

dotyczqce koncepcji roz,uoiu infrastruktury roierowej na terenie gminy Nowy Dw6r

Mdzolaiecki w zalsesie fuig vtoj. nr 630 i 631 celem zaopiniowania zgodnie z

kompetencj ami.

Ponadto informujemy 2e aktualnie sq wykon)-wane nastQpuj4ce projekty:

na zlecenie Miasta

. Rozbudowa skrzyiowania drogi kmjowej nr 85 (ul. Gen. Thommee) z droga
wojew6dzk4 nr 631 (ul. Warszawsk4) ,

Dokumentacja rozbudo\rT skrzyzowania drogi kajowej nr 85 (u1. Gen. Thommee) z drogq
wojew6dzka nr 631 (ul. Warszawskq) zostala opracowana na zlecenie UrzQdu Miejskiego w
No ym Dworze Mazou'ieckim i zaopiniowana przez Generaln4 DyrekcjE Dr6g Krajowych i
Autostrad. Miasto p.owadzi rozmowy z Generaln4 Dyrekcjg Dr6g Knjowych i Autostrad w
sprawie mo2liwofu i reaiizacji rozbudowy w/w skrzy2o*ania.

Rozbudorva drogi wojerv6dzkiej nr 631 ul. Warszawskiej na odcinku od
skrzyiowania z drogl krajorv4 nr 85 (ul. Gen. Thommee) do skrzyZowania z
projektowan4 ul. Modliriskq oraz drog4 bez nazwy prowadzAcQ do targowiska.

Koncepcja budona ulicy projektowanej i rozbudony ul, Modliliskiej ( ulica
miejska) na odci[ku od skrzyzowania z drog4 woj. nr 631 - ul. Warszawske do
skrzyZowania z ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

(?azowtze,



. Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 631- ulicy Nowodworskiii na odcinku

od ul. Graniczne'j do ul. Rzecznej od km 4+061 do km 4+818 na podstawie

dostarczonej przez Miasto dokumentacji'

o

MZDWotzymal3lmarca20l0r.uprawomocnion4decyzj.g-o.ze^zwoleniunarealizaqjE
inwesrvcii drogowqi rvydan4przez Wojewodq Mazowieckiego 2 | I2 2009r'
"'- 

ril rit""t 
-t""ryrsiej 

decyzji dzi;ki ewidelcyjne pfleznaczor\e pod rozbudowq drogi

stani sie z'mocy" prawa *iasnoSci4 wojew6dztwa mazowieckiego za odszkodowaniem

okreilonym odrqbnq dec) zj4.
Szacunkowy kosa wykonania zadania na podstrawie kosztorysu inwesto$kiego wynosl ca

3 300 000 1ys. zl brutto bez koszt6w odszkodo$af za pozyskiwane grunty'
" " 

;;#;'-;; ;" 2010r. MZDW nie posiada srodk6w finansowvch na wvkonanie

poulzszego ./adania.

. Rozbudowa nr 631 na otlcinkach ulic Bohater6w Modlina i Okunin od

sktzyiowania z ul. Paderewskiego do skizyzowania z ul' Graniczn4

(dl. ok. 2'8 krn),

Majqc na uwadze kontynuacjg rozbudowy nr 631' MZDW za\aarl w dniu 30 07'2009r

u-o*e- 
-n'u'*ytot 

uttie dokumentacji projeLtowej na w/w odcinku z terminem wykonania

lEr!. ', ir :rra+'fe . '-

nr 630 na odcinku skrzY2ow

' r.- :iia!4..'€r r 'v

odcinku skrzyZowania drogi krajowej nr 85
"::-='-.!q

iJ. Ca". rno-i"") w Nowym Ilworze Mazowieckim do skrzyiowania z drog4 krajowq

nr 61 ( ul. Zegrzyfskq) zostala zrealizowana w latach 2005 - 2006'

Na opisanych odcirkach dr6g w sanicach miasta i g4i4Y Nowv Dw6r Mazowiecki nie

projeitowano Sciezek rowerowych w pasie dr6g wojew6dzkich'

Do wiadomosci:
ffuielone Mazowsze
"ul. Nowo$odzka 4616, 00-695 Wa$zawa
2.Rejon Drogor/ty Wolomin Nowy Dw6r Mazowiecki
z siedzibq w Wolominie
ul. Kobylkowska 1, 05 200 Wolomin

p . o ,  D  y  r e * t o  r 8
Illazowiec|ljego Zarzdd! Droq Wojewddzl,ci

w War9zawie

W.  - ' \mgf rnz. 2tDtEnuu ustrouskt



REEIOMTNY zA@E GO$PODARKI WOANFJ W WARSEAWE
zaRzAo ettwNl w$tY MAzowEeKEJ w wARazAwlF 0 1 czE. 2!3

rl. Zadecze 138 03.194 Wa.szawa
tel. {022) 58.70'457 fax (022) 58.70.461

e-mail: warszawa@rzgwwaw.pL
Konto: BPH PBK oMarszawa 39 10600076000041 1040004268
NtP 526 - 23- 90- 341 REGON 016183991

NZWA72/ 63 /2010
Wd^zawa, dn.28.A5 201Al.

Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 4616
00-695 Warszawa

W odpowiedzi na Paistwa pismo w sprarvie proSby o wydanie opinii dotycz4cej powstaj4cej

,,Koncepcji rozwoju infrastuktuy rowerowcj na terenie gminy Nowy Dw6r Mazowiecki"

twozonej przez stowazyszenie Zielone Mazowsze. Zuzqd Zlewi Wisty nazowieckiej w

Warszawie po konsultacji z Zatzqdem Zlewni Nar*i w DQbem (kt6ry ma w administracji rzekp

Narew) informuje, i2 nie wnosimy uwag do du'koncepcji w odniesieniu do teren6w

admini.trou an) ch przez RTCW \ warszawie.

Jednak przed realizacj4 w/w zamierzenia nale2y mie6 na uwadze:
- Planowane tasy rowercwe po walach nalezy uzgodnid z Wojew6dzkim Zarzqdem

Melioracji i Urz4dzei Wodnych, kt6ry zarz4dza walami.
- Najwla(ciwszym rozwi4zaniem bylobl, wykorzystanie istniej4cych przepraw mostowych

poprzez wydzielenie w miarQ moziiwoici na nich dr6g rowerowych.
-Wlmiary projektowanych samodzielnych konstrukcji nostowych w postaci kladki pieszo-

rowerowej prowadzorrych przez wody plynqce powinny miei wyniary takie jak wymiary juz

istniejqcych w tym rejonie obiekt6w nostowych.

- CZQS6 obszar6w na kt6rych pianowanejest dw przedsigwziqcie to obszary bezposredniego

oraz potencjalnego zagrozerid powodziq (wedlug Studium dla potzeb plan6w ochrony

przeciwpowodziowej rzeki Wisly i Nar.wi) w rozumieniu ustawy prawo wodne.

i. NZ\V'../a
2. NZD
3. NW Zeran
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27 MAJ 2010

Warszawa, dnia 24.05.2010 r.wN. 4160-23/7/10

Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46/6
00-695 Warszawa

W odpowiedz: na pismo (data wplywu 26.04.2010 r.) z p.osbq o wydanie opinii do pzedstawionego
projektu ,,Ko.cepcji rozwoju infrastruktury rcwerowej na tere.ie gminy Nowy Dw6. Mazowiecki",
Mazowiecki Wojew6dzki KonseMalor zabytk6w pozytt'wnie opiniuje ww. koncepcjQ, z nastepuj4cyml
uwagamr:
1) ptzyjecie koncepcji uspokojen'a ruchu i nie wprowadzania dr69 hb pas6w rcwerowych na terenie

Twierdzy Modlin - przy ulicach znajdujqcych sie wewn4tP obwalowad i na esplanadzie twierdzy {ul
Forteczna, Kaszewskiego i Mieszka l), z wyjqtkiem gl6wnego ciqgu komunikacyjnego (ul Chlodnia -
Led6chowskiego - Chrzanowskiego - Bema), jest optymalne z konseflvatorskiego punktu $dzenia
Zasrzega sie jedynie. 2e: -
- na historycznych ciqgach komunikacyjnych iw poblizu zabytkowych budowli MWKZ moze nie

lvyrazid zgody na slosowanie mechanicznych ogranicznik6w predkosci, ale nie v'/yklucza sie z 96ry
takiej mozliwosci (np. w postaciwyniesienia przej66 dla pieszych),

na historycznych ciqgach komunikacyjnych z nawie.zchnie brukowq ('kocie lby' lub kostka, takze
pod asfaltem) wymagane jest jej zachowanie i odrestaurcwanie, zwykle z mo2liwoscia v"ykonania
chodrlikowrap-cdoczacfr-€wentuatnedostosowanie ich dla rcwerow bedzie vrylnagalc uzgodniei
na etapie projektu.

2) akceptuje sie wprowadzenie dr6g lub pas6w rowerowych' wzdluz ciqgu ulic Chlodnia -
Led6chowskiego - Chaanowskiego - Bema, pzy czym ich fo.ma i pzebieg bede wymagaiy
uzgodnienia na etapie projektu, tak by nie kolidowaly one z historycznymi szpalerami dzew iEw
s:okiem bojowym wewnetrznego obwodu obronnego.

3) w miejscu pzej$cia ulic Chlodnia i Bema pzez wal i obszar zewnetznych forlyiikacji mozliwe jest
rozebranie fragmenl6w M6anych mur6w, natomiast ze vlzglgdu na bliskose historycznych nasyPow,
drzew iogrodzenia cmentaea szerokosd ciqgu musi byd ograniczona (np. jezdnia szerokosci 6 m, z
jednej strony 2-meircwy chodnik, z d.ugiej 2-metrowa Sciezka rowercwa);

4) zaproponowana dla rowerowych ScieZek rckreacyjnych nawiezchnia zwi.owa stabilizowana jesi
optymalna z konseMatorckiego plnktu widzen:a w pzypadku tercn6w zieleni zabytkowej albo
sianowiAcej otoczenie zabytkowych budowli. W tej technice nrogq byd te2 wykonane pobocza
historycznych ciqg6w, na kt6rych bedzie wymaga.re zachowa.rie lub odtwoeenie bruku - w
szczeg6lno6ci ptzy drodze wzdluz zeki u podn6za stok6w twierdzy (ul. I Pulku Lotniczego Warszawa)

5) ze wzgledu na zabytkowy charakter mosi6w Pancera i Pilsudskego niewskazane jest ograniczanie ich
ekspozycji pr:zez wykonywanie pzy nich n:ezale2nych konstrukcji mostowych. w przypadku dostu
Pancera wlasciwym rczwiazaniem byloby peeksztaicenie obu istniejecych ciqg6w pieszych na pieszo-
rowerowe, po ich poszezeniu do np. 2m (2 zachowaniem oryginalnych balustrad, fonny wspornik6w i
plaiiorm przy obu pazycz6lkacl: hostu, na ktdrych staly neo.omatiskie wadownie obtonne).

6) ewentualna kladka przez Narew w tejonie Spichlerza powinna by6 polozona w miejscu historycznego
mostu, z v/ykozystan:em jego istniej4cego, p6lnocnego ptzycz6lka.

7) do polqczenia Scie2ki rowerowej na Moscie Pancera z ul. Mieszka : wskazane byloby wykonanie
rampy na znajdljacym sie miedzy nimi nasypie - taka pochylnia nawqz!,walaby do pieMotnego
zjazdu z mostu i pozwalala odtwoeye historyczny uklad komunikacyjny, a za€zem zapewntaia
najdogodniejsze poqczenia do stacji, Starego Modlina i Bramy ostroleckiej.

8) pochylnia z kladki pr4 stacji PKP lvlodlin do ul. lvlieska I iest riewskazana z uwagi .a bliskosd
zabytkowego budynku dworcowego.



Ponadto zwracamy uwage, 2e zgodnie z uwarunkowaniami konserwatorskimi i istniejAcymi dokumentami
pFliitycznymi do preferowa.ych funkcji, na ki6re mogq byc zagospodarowlwane obiekty Twierdzy
Modlin, nale2q turystyka,-rekreacja i kultuia. W zwi4zku z tym w n;edalekiej peyszlosci powinna sie
znaczqco poprawic dost€pno56 i atrakcyjnosd tufysq/czna zar6wro cytadel;, jak i obiekt6w :wierdzi
fortowej, polozonych na terenie gminy Nowy Dw6r tvtazowiecki i gmin osciennych. W polqczeniu i
p!]vstaniem bazy noclegowej, uruchomieniem lotniska i poprawE komunikacji kotejowej i d.;gowej z
Wa6zaw4 a takze rozbudowq osiedai mieszkaniowych w Nowym Dworze i Modiin:e-Iwiedzy, powinno to
wpiynAd na wielokrotny wzaost ruchu turystycznego i Ew. turystyki wewnetrznej. Ze wzgledu na rozleglosi
zalozeaia twierdzy oraz walory przyrodniczo-krajobEzowe okolicy, jedna z podstawowych loam
zwiedzan:a moze sta6 sie turystyka rowerowa - st4d mozna sie spodziewac ogaomaego u;rosfut jej
natezenia, do czego tez powirier by6 dostosowany sys:em dr6g rcwerowych.
Wedlug naszego rozeznania, potrzebna bedzie zwlaszcza s,e6 rekrcacyjno-edukacyjnych ciqg6w pieszo-
rowerowych o 2wiowo-ziemnej nawiezchni, poprowadzonyeh wzdluz foftyfikacji wewngtznego i
zewnetrznego obwodu obronnego oQz peeci.aj4cych je dr6g fortecznych_ Anatogiczne Sciezki mogtby
powsta6 w fejon;e umocnief, na Ksiezej G6ze i w lesie Debinka.

I\,lAZOWECKI EWODZKI
KONSERWATO BYTK6W

Bahata J

Do wiadomogci:
- a/a WUOZ (WN€F)



uRzaD GMtitY cz0st{6w
ul.  Gminna 6

o 5 - 1 5 2  C Z O S N 6 W
wojew6dztwo mazowiecki€
rel. 785 02 01 tel./far 7t5-nr\q_

R.G.O3.6062/ ',t2 /10

I [ ]lAJ ?t110

Czosn6w, dnia 06.05.2010 r.

ZIELONE MAZOWSZE

ul. Nowogrodzka 4616

00-695 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wl.ra2enia opinii

dotycz{cej Fzebiegu projektowanych ScieZek rowerdwych na terenie gniny Nowy Dw6r

Mazowiecki w powi4zaniu z gmin4 Czosndw w petni akceptujq powyisze rozw4zafla-

Pol4czenie gminy Nowy Dw6r Mazowieck z gmina Czosn6w moze odb]'1ltac siQ z uwagi na
- tzekg Wis\ jedynie ?izez rEost na kiorunku Z-akroczytn i most na kierunku Nowy Dw6r

Mazowiecki.

Z rwagi na przysd4modemizacjq trasy Nr 7, jak r6wniez prcjektowan4 przebudowQ

mostu na kierunku Czosn6w - Zakrcczym, zasadnyn wydaje siQ poprowadzenie gl6pnej

tmsy rowerowej przez most na kierunku Nowy Dw6r Mazowiecki.



pt(P PoLsKlE UlllE KotEJ0llilE s.A.

ZAK',AD LINII KOLEJOWYCH W WARSZAWIE
Dzial Narvierzchni, Obi€kt6w Irtynieryinych BudyDkdlY i Budowli

03-3 01 Warszawa, ul. Jagiellorlska 78, tel.: (O-22) 4'7 -337 -64 fax: (0-22) 4'7 -33'7 -64

Nr IZDK 505-127a/2010,€B Warszawa dnia 04.05.2010 r.

PKP PLK
Centrum westycji

ul.

Dotyczy: wydania opinii do powstaj4cej "Koncepcii rozwoju infrastruktury rowerowei na
terenie gminy Nowy Dw6r Mazowiecki"

Do PKP PLK S.A. Zakladu Linii Kolejouych w Warszawie n?lynQlo wystalienie
I my ZIELONE NLMOWSZE, ul. Nowogrodzka 46l{, 00-695 Waiszawa w w/w sprawre.

PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Waiszawie zwraca siQ z prosbq o
zaopiniowanie pzedmiotowej inwestycji w aspekcie modemizacji linii koleiowej nr 9
Warszawa - Gdaisk,

Po otrzlananiu starowiska Centum Realizacji Inwestycji w warszawie, PKP PLK
S.A-Zakladlinii Kolajourycl udzieli estatecaej odpowiedzi.

ZA€TEI 'A  D

Do wiadomoici:
ZIELONE MAZOWSZE
ul. Nowoerodzka 4616. 00-695 Wa$zawa

Sporzqdzilar Ewa Bakalarska
w tel/fax (22) 473 37 64
e-mail: e.bakalarska@plk-sa.pl

Sp6lka wpisanado rejestru przedsiebiorc6w prowadzonego pnoz S4d Rejonowy dla n.st. Wdszawy * Wdsawie Xlll Wvdzial
CospodarczyKra jowegoRejes t ruSadowegopodnnnsenKRS000003T568,NIP] l l3 -23-1642?,RECON0l7 l l9027okaPih le
zakladoqym w wysokoici I1496 tl7 000,00 zl w caloSci wplaconym
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PKP PorSKrE illllE l(otEJ0lflE s.A.

ZAKtr,AD LINII KOLEJOWYCH W WARSZAWIE
Dzial Nawierzchni, Obi€kt6w Iniynieryinych BudlT rk6w i Budowli

03-301 Warszawa, ul. Jagielloirska 78, tel.i (O-22) 41-337 -64 fax (0-22) 4'1'33'7 -64

Nt VDK- 505 - 1,27 d- | 120 | 0 /EB Warszawa dnia 11.06.20i0 r'

ZIELONE MAZOWSZE
ul. Nowogrodzka 4616

00-695 Warszawa

Dotyczy: zaopiniowania powstaj4cej koncepcji ,,Koncepcji rozwoju infrastruktury rcwercwe-l

na tirenie grniny Nowy Dw6r Mazowiecki" dotyczy linii nr 9 Warszawa - Gdafisk

Po rozpaozeniu wniosku i przeanalizo\ anju \ /t '" opracowania oral Po zasiegniqciu
opinii PKP PLK S.A. Centum Realizacji Inwestycji w Warszawie, ul Targowa 74 ( sp6lka

zajmuj4ca siq modemizacj4 linii kolejowej ), PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w

Wa$zawie przedstawia swoje stanowisko dotycz4ce planowanych tras rowerowych na i w

sqsied.,twie teren6u kolejowl ch:

. Odnoinie utytuotr'anio infro r ktury roteerowej:
1. W {wietle Ustawy z dnia 28 marca 2003 r' o transporcie kolejowym ( Dz II. 2007 Nr 16

poz.94) wszystkie inwestcje planowane do zlokalizowania w sqsiedlwie terenow
Lolejowych winny byd usltLrowane w odleglosci nie mniejszej niz l0 m od granicy
obszaru kolejowego z tlm, ze odlegioii ta od osi skajnego toru nie moze by6 mniejsza
r'li220 m.

2. Zaleca sig zachowanie tych odlegloici ze wzglqd6w bezpieczelistwa ( linia Warszawa
Gdansk jest przystosowana do prqdkoSci 160 km,ft ), jak r6wniez z powodu \ayst4pienia
kolizji z inftastruktur4 kolejow4 co wiq,zaloby z dodatkowymi (niemalymi) kosztami ze
strony inwestora na usuniecie tych kolizji (przebudowQ urz4dzef).

3. Parkingi ,,Bike & fude", stojaki, przechowalfe dla rower6w us)4uowane powinny byi w
bliskosci pzystanL6w osobowych i stacji kolejowych, lecz poza obszarem, kt6ry jest w
zatzqdzarit PKP PLK S.A. tj. poza obszarem nalez4cym do linii kolejo*1ch.
Uffzymanie infrastruktury towerowej nie moze byd w gestii naszego Zakladu
infrastruklura rowerowa nie moze by' zaliczona jako budowla sluzQca do obslugi
pzewoz6w os6b i rzeczy.

4. Na us)4uowanie tras rowerowych (wraz z inn4 infrastrukturA z t)4n zwi4zan4) w
lokalizacjach niezgodnych z warunkami art 53 ust. 2 w/w ustawy o hansporcie
kolejowlm, inwestor winien uzyskad odstQpstwo w zwi4zku z niezachowaniem
wymaganych odleglosci. Zgody na odstQpstwo udziela b4di' odmawia wlaSciwy organ
administracji architektoniczno - budowlanej ( dla teren6w zalikniQtych jest to wlasciwy
wojewoda ).

5. Przy du2ych prqdkosciach jazdy poci4g6w odstQpuje siQ od budowania ptzejazd6'tt i
przejSd w jednym poziomie. W planowanych ciqgach komunikacyjnych krzyzuj4cych sia
z liniami kolejowymi, r,alezy d4zy,a do takich rozwiqzari, aby byly to skzyzowania
bezkolizljne.

v
c;spodtrca k.jo;eo Rcjestru sariowego pod num€ed KRs 0000037568, NIP: I l3-2316'427, REGoN: 0l ?3 1902r o kaprlaLe

zakladoRln { *1'sokoici tI496 737 000,00zl. w caloSci *Pla@.vm



8.

9 .

6 .

7.

3 .

W zwiqzku z poryzszt1J.! na etapie modemizacji linii kolejowej zostan4 *'ybudowane:
wiadukt koiejowy w km 36,772 ( Jan6wek ) oraz wiadukty drogowe w km. 39,381 ( ul.
Le{na ) i w km. 40,581 ( ul. Paderewskiego ). Z budow4 w/w wiadukt6w drogowych
wi{ze si€ likwidacja dotychczasowych ptzejazdow w jednyrn poziomie s tych
lokalizacjach. Z wiedzy, jak4 posiada nasz Zaklad nowe wiadukty nie przewidujE tras
rcwercwych. Pozostaj4 dotychczasowe ptzejazdy kolejowe: w km. 37,775 kat, -,D-
(Boza Wola - Okunin), w km. 41,258 kat. ,,8" ( ul. Nalqcza ), w km. 43,622 kaL ,,,q." (ul.
Mieszka I-go).

Modernizacja linii kolejowej nr 9 jest ju2 wlaiciwie zakoiczona, odbywaj4 sig juz
odbiory powykonawcze, zostaly do wybudowania tylko wiadukty drogowe i kolejowe
nie ma wiQc mowy na tym etapie o zintegrcwaniu planowanej infrastruktury rowerowej z
projeldarni modemizacji linii kolejorvej, jak Panstwo sugerujecie w swojej koncepcji.
Nadmieniamy, ze projekty modernizacji linii byly opiniowane ptzez sanorz4dy
teq4onalne.

Podczas modemizacji, perony zostaly przystosowane do poruszania siQ os6b
niepelnosprawnych (pochylnie, windy), nasz)an zdaniem nie zachodzi potrzeba budowy
nowych, specjalnych wind dla rowerzyst6w, jak r6wniez pochylni z obu stron peronow.
Odno6nie przejSi pieszo - rowercwych, umo2liwiajqcych pokonanie tor6w kolejowych,
kt6re wg. pzedstawionej koncepcji maj4 byi utworzone rne rzadziej niz co I km. w
obszarze miasta czy jest jakiS przepis, ustawa b4d2 rozporz4dzerue, kt6re m6w1 o
mozliwosci ulokowania pzej36 pieszo rowerowych w takich odstQpach.

. Uwagi ogdlne:
1. Przedstawiona koncepcja winna byi przedstawiona do zaopiniowania *.sp6lce kolejou.ej

PKP S.A. Oddziale Gospodarowania Nieruchomoiciami w Warsza*ie, ul. Armatnia 14.
2. W p6iniejszym etapie (bardziej skonkretyzowanym), lokalizacji przedmiotowej

infrasfuktury rowerowej na terenach kolejowych i w jego sqpiedztwie, nalezy przedstawi6
tiasy na ffiudny-h m@ach tgodnyehz:za3tiramifKP S.Ai Oddzialu Gospodaro.n-ania- '.
NieruchomoSciami - Wydzialu Geodezji w Warszawie (ul. Targowa 74). Iakaltzacje na
terenach kolejowych podlegaj4 uzgodnieniu w PKP S.A. Oddziale Gospodarowania
Nieruchomosciami w Wa$zawie (ul. Armahia 14), PKP PLK S.A. Zakladzie Linii
Kolejowych w Warszawie, ,,Telekomunikacji Kolejowej" Sp. z o.o. w Warsza$'ie (ul.
Chlopickiego 50) oraz przez PKP Energettka S.A. w Warszawie (ul. Slawiriska 7/9).
Odprowadzenie w6d opadowych z tras rowercwych nie mo2e by6 skierowane na teren
kolejowy ani do kolejowych urzqdzeri odwadniaj4cych.
Przy projektowaniu inAastruldury rowercwej na terenach kolejowych i w sqsiedztwie
teren6w PKP nalezy uj4i miqdzy innymi przepisy i normytj.:
. Rozpozqdzenie Minista Transportu i Gospodarki Morskej z dnia 2 marca, 1999 r. w

sprawie warunl6w technicznych, jakim powinny odpowiadai drogi publiczne i ich
usltuowanie ( w rczporzqdzerie tovtelizuje Rozporz4dzenie Ministra Inftastmktury
z dnia 1 kwietnia 2010 r.):

4.

r Rozporzqdzenie Ministra Tmnsportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai drogowe obiekty
inzynierskie i ich usltuowanie (w/w tozporzqdzenie nowelizuje Rozporz4dzenie
Minista Infiastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r.);

. RozpoEqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26lutego 1996 r. w
spnwie warunl<6w technicznych, jakim powinny odpowiadai skzyzowania linii
kolejowych z dtogami publicznl.rni i ich us)4uowanie;

. Rozporz4dzenie Ministra Transpoltu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 budowle kolejowe i
ich usltuowanie ( Dz. U. Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998 r. );

spolka s?isMadoreJesm ptrdsitb or6w prosadzonego p%z Sqd RejonoBr dta n.sr. Wdsas1 w wsszaqie XI Wydzial
Cospoddczy Krajowego Rej.stru Sedowego pod numcrcm KRS 000003?568, NtP: lt3-2j l6 427, REGON: Ot?319027 okapitale
zatlado{am { wysoko{ci I I 496 73? 000.00 zl v ca}oici wDlacod\r.
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. Norma PN69-K-2057 ,, Koleje normalnotorowe' Skajnia budowli";

o Instmkcja Id-1 z 2005 r. ,,Utrzlmanie nawierzchai na lif,iach kolejowych";

. tnstrukcja Id-2 z 2OO5 .. ,,Wutooti techniczne dla kolejowych obiekt6w

inzynieryjnych '.

Do wiadomosci:
1. Sekcja Eksploatacj i Nasielsk
2. PKP S.A. Oddzial Gospodarowania NieruchomoSciami w Warszawie

I

Sporz4dzila: Er,r'a Bakalarska
n tevfax (22) 473 37 64
e-mail : e.bakalarska@Plk-sa.Pl

ZASTEP-CA

zal;dowym v *rsokosci 11 496 ?3? 000,00 zl. w caloaci wph@nvn
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Stanislaw Dmuchowskr
Zastepca Dyrektora 0ddzialu
ds, Przygotowania InwestYcJi

GDDKiA OilffA-P.2. \ gl4,Ol 19612010

Warszaw4 anla /4 maja 2010 r.

Zielone Mazowsze
ul. Nowogodzka 46 m 6
00-695 Warszewa

Dotyczy: &69 kajowych Nr 7, Nr 85, Nr 62 na terenie gminy Nowy Dw6r Mazowiecki i lokalizowania
iciezek m$ero$lch \ zdluz lvcb ci€ow

W nawi4zaniu do pisma z dnia 26.04 2010 r. (data otrzymania), odnosnie konc€pcji
prowadzenii Scie2ek iowerowych na obszaze gminy Nowy Dw6r Mazowiecki oraz

propozycji ich realizacji m. in. . wzdhrz oke(lonych fragmentow &69 kajowych Nr 7' Nr 85
^i 

Ni gj, Gneralna DFekcja Dr6g Krajotych i Autostnd Oddial w Warszawie informuje, ie:

t. Obecnie przez Regionalnego Dyrettora Ochrony Srodowiska w Warszawie prowadzone jest

postQpowanie administracyjne zmietzalqce do uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegaj4cego na rozbudowie drogi krajowej Nr 7

do paramet6w trasy eksprcsowej na odcinku obwodnica Pbnlka Czosr6w tj'
obejmuj4cym odcinek juz istniej4cej trasy S-7 na wysoko3ci Nowego Dworu

Mazowiecliego. Materialy projektowe opracowane pod k4tem wydania omawianej decyzji
uwzglgdniaj4 wielowariantowi rozwiqzania przebiegu rozpatrywanej ttasy ekspresowej,
* ty. *g rekomendowanego wariantu 2. Rozwiqzania te za$adniczo przewiduj4
prowadzenie jezdni ekspresowych w nawi4zaniu do obecnej drogi Nr 7, przy
jednoczesnym dostosowaniu zbyt malych promieni fukow poziomych do parametr6w

normatprinych. Ww. materialy na etapie omawianej decyzji okle6laj4ce m in warunki
realizacji inwestycji tj. pEebieg tiasy S-7 i warunki prowadzenia tego ci€u, sposob jej

powiqzania z drogami poprzecztymi, jat i warunki obslugi teren6w oraz obieltow
bezposrednio sqsiaduj4cych z droga krajow4 wyzroczaiq wstqpne granice inwestycji
Powy"zsze ustaleni4 w tym wstQpne garice inwestycji opraco\tane na materialach
graftcznych w skali 1:5000, uwzglpdniaj4c schematyczny charakter dotychczasowych
ro?n.ilrya\ nie przesqdzaj4 o ostatecznych rozwi{zaniach m in nie Wznaczaj4
wszyst*ich element6w zagospodarowania pasa &ogowego np chodnik6w i 6ci€zek
roweroraych (ograniczai4c sig do ewentualnego wyznaczenia rezerw terenowych dla ww'
elemeit6w).

PSL'"tfl*"'Ws

Diis kraj.$ryrh iAuroslie.
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zasadniczo po obu

,i,o"nn"t' t'u.y "t'p'"!owel'.nrartvcl;e,;;VilJ:#ig,""l#.:"ffi p'ewiduje sie

f*H::r: ;ff:LflfgiJr;;;"'."'"ui"r'i" **'ki'rowerowej (por4czenie
:'#;;;J "r.ce; r"1'1y-:i_:#i#"i::-,'J,!';ff "f iX,lilo'lllii",l i,u-","',#:i"','i:;,,X'fr :xtHr.iil:i{:::'_&ji"#:,,4"9}:1,",;l,tlln*;ll
;"H#ffi"5ff |Xi?v.:'ff ffixlffi 1#,fl 3J3ii3.",J:""iT;:"li*'minpowy2szym brak j€st Podstaw do.(

i{H:ffi ril'*,41*.?',:ffi x;?tax*;'a{l'.-il3ii':"'zu'iur4ceso'.?;:J*i!fr:trt1ti*nlr#r";ili,;*;#$.:,i-*ri;*'"'"*-*
Wyszogrodu do Serccka tj ' ot

**Jt;#:d-xl'"*r*m'.lu''x:.i#:i"ffJ"JHfJ"rJff#ii:;;il;;;;es.ry51ry-"f Fjdlt*,U''q"r:x#'Tffi :f fi'#ff ";'4
:ffi:fH:;'ffiH['il:ilt'oT';.*; sil;- N" wvsokosci obu- wspomnianvch

::#;:*r**nlt::.:,1,t"'":",".;:,##t'{:-q5'*';;.iffi*#**
zasadniczo Po nowYm 3la&ie'
Dolnocnei stronie istniej4cego )uio'poda'o*uttiu' lof i po polnocnej strome

projehowanego Lotniska Modlin--

J*#xffjx#,lf."Hmffi H;:'#H'1"''T.i9:S##fr T:'""f"-*;
t*;;fu ',ft ::$::.w*t*r3;':;'.:";'T:ffi ixr"#Jitr'i'-91:
przyjgcia zasady jej prowadzema'

Do wiadomoSci
1 Biuro Projekowo Konsultlngowe

EUROSTRADA SP. z o o'
ul. Pysznianska 18, 02-829 Warszawa

2. Ove AruP & Partners
International Limited SP z o o

Oddzial w Polsce
ul. Kr6lewska 16' 00-103 Warszawa

3 . 2 - 4

Sprawe Drowaalzi:
Grzegoo Hetnanek
'tel. (22) 323-r\-12
e-mail: ghetrnanek@gddkia gov pl
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