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Brwinów, dnia 4 grudnia 2018 l
Magdalena Beyer
RadnaPowiatu Pruszkowskiego

Szanowny Pan

Krzysztof Rymuza
Starosta Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaly 30
05-800 Pruszków

Interpelacja
dotyczy

budowy ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo -- rowerowych wzdłuż dróg
powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Brwinó)v.
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zwracam się z ogromną prośbą o budowę ciągów pieszo -- rowerowych wzdłuż

dróg powiatowych

1.

- w poprzedniej kadencji również wnioskowałam w tel sprawie, brak ciągu pieszo rowerowego w tym midscu genemje niebezpiecznesytuacje, niekiedy koilczące się
wypadkiem,
2. przedłużenie ścieżki rowerowa we wsi Katowice,

3. budowę ścieżki rowerowej z Mosznv do Pruszkowa
4. budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul Pruszkowskiej w Kaniach.

Ten jakże ważny element drogowo infrastmktury powiatowej,jakim są ścieżki
rowerowe i ciągi pieszo- rowerowe, znacznie poprawiłby bezpieczejqstwo,a także jest

świetną altematywą dla korzystania z samochodów,co również pozytywnie wpłynie
najakość powietrza w Gminie Brwinów.
Bardzo proszę o pochylenia się nad moją prośbą i pozytywną decyzję.
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Pruszków, dnia 17 grudnia 201 8 r

Pan Stanisław Dymura
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Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
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W odpowiedzi na interpelacje radną Magdaleny Beyer (znak: BR.0003.45.2018,

BR.0003.46.2018, BR.0003.47.2018, BR.0003.48.2018, BR.0003.49.2018) infonnuję
co następuje.
Budowa sygnalizac:ji świetlnej

na skrzyżowaniu

ul. Grodziskiej

i ul. Sportowej

w Brwinowie, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Piłsudskiegow Brwinowie
na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej oraz budowa kładki pieszo-rowerową
na rz. Utracie w ciągu drogi powiatowej nr 311IW będązgłoszonedo budżetuna rok 2019
w ramach zadań inwestycyjnych pn. ,,Budowa sygna//zad/ śu,/e//nyć;/z", ,,Bz/iowa c/70dn/ków
przy drogach powiatowych''

Diaz ,, Przebudowa obiektów inżyYtieOjnych

W budżecie w 2019 r. znajduje się zadanie inwestycyjne pn. ,, Z?zrdowa
d/ogf nr 3/.70W

we ws/ .Kosza#ec
/ Krosna". W chwili obecnej dla tego zadaniazostało zlecone wykonanie
dokumentacji techniczną, którą zakończenie przewidziano na dzień 15.04.2019 r. Ze względu
na bezpieczeństwo mieszkańców szczególną uwagę zwrócono projektantowi na rozwiązanie
organizacji ruchu w okolicach ,,Zielonego zakątka"

Ponadto informuję, że istnieje możliwość realizacji projektów rozwoju sieci tras
rowerowych na terenie WarszawskiegoObszaru Funkcjonalnegow ramach instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020. Podmiotem odpowiedzialnym
za jego realizacjęjest Gmina. Powiat nie może występowaćjako beneficjent programu
pomocowegodla budowy ścieżek rowerowych, w związku z tym oraz z uwagi na ograniczone
możliwości finansowe w planie budżetuna 2019 rok ani w WPF na najbliższe lata nie została
przewidziana pozycja umożliwiająca realizację budowy ścieżek rowerowych.
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