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1. Cel przeprowadzonych konsultacji społecznych  
 
Na etapie opracowania Koncepcji Programowej przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi 

krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 
w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy” zostały przeprowadzone 
Konsultacje Społeczne – spotkania mające charakter informacyjno-konsultacyjny dla ludności 
zamieszkującej tereny objęte oddziaływaniem projektowanej inwestycji oraz dla firm zlokalizowanych 
w sąsiedztwie projektowanej inwestycji.  

Głównym celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców i przedstawicieli firm 
z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi na rozbudowywanym odcinku drogi krajowej nr 8 
od miejscowości Radziejowice do miejscowości Paszków. W czasie konsultacji społecznych 
mieszkańcy i przedstawiciele firm mieli moŜliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków dotyczących 
projektowanej inwestycji. 

2. Przebieg przeprowadzonych konsultacji 

2.1. Ogólne informacje dotyczące organizacji spotkań konsultacyjnych. 

Organizacja spotkań konsultacyjnych przebiegła wg następującej kolejności: 
a) zawiadomienie społeczeństwa o planowanych terminach konsultacji społecznych przez 

umieszczenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Nadarzyn, 
przystankach autobusowych, słupach ogłoszeniowych oraz w Internecie. Ogłoszenia 
zostały udostępnione dnia 12.04.2012. 

b) udostępnienie materiałów dotyczących planowanej inwestycji w postaci wydruków 
z planów sytuacyjnych w Urzędzie Gminy Nadarzyn od dnia 12.04.2012. 

c) bezpośrednie spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Nadarzyn 
w dniu 18.04.2012, 

d) zebranie wniosków i opinii złoŜonych przez mieszkańców. 
Konsultacje Społeczne, ze względu na lokalizację projektowanego odcinka drogi krajowej na 

terenie trzech powiatów: Powiat śyrardowski (Gmina Radziejowice), Powiat Grodziski (Gmina śabia 
Wola) oraz Powiat Pruszkowski (Gmina Nadarzyn), odbyły się w trzech terminach:  

- dla Gminy Nadarzyn w dniu 18.04.2012 o godzinie 15:00, w Urzędzie Gminy Nadarzyn przy 
ul. Mszczonowskiej 24 

- dla Gminy Radziejowice w dniu 19.04.2012 o godzinie 17:00, w Urzędzie Gminy 
Radziejowice przy ul. Kubickiego 10 

- dla Gminy śabia Wola w dniu 25.04.2012 o godzinie 16:00, w Zespole Szkół w Józefinie 
(sala gimnastyczna) przy ul. Mazowieckiej 1. 

 
2.2. Konsultacje społeczne w Gminie Nadarzyn 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dt. odcinka rozbudowywanej drogi na terenie Gminy 
Nadarzyn odbyło się dnia 18.04.2012r. o godzinie 15:00 w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn przy 
ul. Mszczonowskiej 24. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Inwestora – tj.  Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Projektanci z Biura Projektowo-
Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., przedstawiciele Urzędu Gminy 
Nadarzyn oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz przedstawiciele firm z Gminy Nadarzyn. Lista 
obecności wskazuje na uczestnictwo 81 osób, jednak sądząc po ilości przybyłych, szacunkowa ilość 
uczestników wyniosła ok. 100 osób. 
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Na początku spotkania Z-ca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Warszawie przywitał przybyłych na spotkanie mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz 
przedstawił Biuro Projektowe, które przygotowuje rozwiązania projektowe do Koncepcji 
Programowej rozbudowy drogi krajowej nr 8 od Radziejowic do Paszkowa. 

Głównym celem rozbudowy drogi krajowej jest polepszenie połączenia komunikacyjnego 
Śląska z Warszawą. Jednak Inwestor, wiedząc Ŝe uczestnicy spotkania są zainteresowani sprawami 
lokalnymi, chciał dowiedzieć się jakie są opinie mieszkańców dotyczące projektowanej inwestycji. 

Projektant wyjaśnił, Ŝe obecny etap projektu jest w fazie Koncepcji Programowej, w której 
moŜliwe są jeszcze uzasadnione zmiany. Spotkanie konsultacyjne ma na celu przedstawienie 
zainteresowanym w jaki sposób planowana inwestycja wpłynie na obecne zagospodarowanie terenu. 
oraz zapoznanie się ze zdaniem i uwagami mieszkańców Gminy Nadarzyn. 

Projektant ustalił porządek spotkania: 
-  przedstawienie ogólnych informacji dotyczących całej inwestycji, 
-  przedstawienie wizualizacji obejmującej rozwiązania projektowe całego odcinka, 
- odpowiedzi Projektanta i przedstawicieli GDDKiA na pytania ogólne zadawane przez 

mieszkańców dotyczące projektu, 
-  odpowiedzi Projektanta na pytania szczegółowe dotyczące poszczególnych działek. 

 Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o składanie pisemnych wniosków zawierających 
uwagi. Poinformowano, Ŝe wnioski naleŜy składać na udostępnionych formularzach w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn lub w sposób wskazany na formularzu wniosku. Czas na składanie wniosków 
wynosi 7 dni od spotkania konsultacyjnego. 

Zgodnie z ustalonym porządkiem spotkania Projektant zaprezentował rozwiązania projektowe 
dotyczące inwestycji. Poinformował zebranych, Ŝe projektowany odcinek od Radziejowic 
do Paszkowa ma długość ok. 21,5 km, z czego 8,9 km znajduje się na terenie Gminy Nadarzyn. 
WzdłuŜ odcinka istniejącej drogi krajowej nr 8 zlokalizowana jest liczna zabudowa mieszkaniowa 
oraz przemysłowo-usługowa (liczne firmy usługowe oraz logistyczne). 

Projektowany odcinek obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 8 w dostosowaniu 
do parametrów drogi ekspresowej. Planowana inwestycja przebiega po starym śladzie drogi 
krajowej nr 8. Korona drogi zostanie poszerzona ze względu na rezerwę terenu pod trzeci pas ruchu 
oraz ze względu na konieczność zapewnienia widoczności na zatrzymanie na łukach poziomych. 
Projekt przewiduje budowę dróg równoległych słuŜących do obsługi przyległego terenu. W stosunku 
do starego przebiegu drogi krajowej skorygowane zostaną łuki, dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 
na drodze. W pierwszym etapie rozbudowa drogi krajowej obejmuje wykonanie drogi ekspresowej 
o dwóch dwupasowych jezdniach, w późniejszym etapie planowane jest poszerzenie drogi do 3 pasów 
ruchu dla kaŜdej z jezdni. Na odcinku od Nadarzyna do Paszkowa w pierwszym etapie będą  
wykonane 2 jezdnie o 3 pasach ruchu.  

Droga ekspresowa zostanie zaprojektowana na kategorię ruchu KR6, czyli na największe 
obciąŜenie ruchem pojazdów cięŜarowych. 

Na długości  odcinka zaprojektowano trzy węzły drogowe: w miejscowościach śabia Wola, 
Siestrzeń oraz Nadarzyn. Wjazd na drogę ekspresową będzie moŜliwy jedynie przez węzły. Drogi 
równoległe obsługujące przyległy teren zaprojektowano o jezdniach dwukierunkowych szerokości 
6,0 m - klasy L oraz 7,0 m – klasy Z. Konstrukcja nawierzchni dróg równoległych została przyjęta dla 
kategorii ruchu KR3 z moŜliwością korekty po wykonaniu prognozy ruchu cięŜkiego na tych drogach. 

Aktualnie przy drodze krajowej zlokalizowane są zatoki autobusowe komunikacji zbiorowej, 
które zostaną przeniesione na drogi równoległe. Przystanki autobusowe zostaną zlokalizowane 
w pobliŜu istniejących dotychczas przystanków komunikacji zbiorowej. W pobliŜu przystanków 
zaprojektowano kładki nad drogą ekspresową dla pieszych i rowerzystów. 
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W miejscach dotychczasowych skrzyŜowań dróg gminnych i powiatowych z drogą krajową 
zaprojektowano przejazdy nad drogą ekspresową w miejscowościach: Urzut (w ciągu drogi gminnej 
i ul. Przemysłowej), Młochów (al. Kasztanowa), Rusiec (ul. Główna), oraz przejazd przy Centrum 
Mody Nadarzyn.  

W ciągu drogi ekspresowej został zaprojektowany nowy most na rzece Zimna Woda. Nad 
drogą ekspresową, na odcinku przebiegającym przez obszar leśny, zaprojektowano przejście dla 
zwierząt duŜych. Pod drogą ekspresową oraz drogami równoległymi zostały zlokalizowane przepusty 
o funkcji przejść dla zwierząt małych i płazów. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaprojektowano oświetlenie węzłów, kładek dla pieszych 
oraz przystanków. Niektóre odcinki drogi ekspresowej zostaną ogrodzone, aby zapobiec wtargnięciu 
na jezdnię zwierząt.  

Odwodnienie projektowanej drogi ekspresowej przewidziano do rowów przydroŜnych. Wody 
po oczyszczeniu będą kierowane do zbiorników retencyjnych oraz do naturalnych cieków. 

Po krótkim omówieniu przedmiotu i zakresu inwestycji zaprezentowano wizualizację 
przejazdu wykonanym odcinkiem drogi ekspresowej.  

Następnie umoŜliwiono uczestnikom spotkania zadawanie ogólnych pytań dotyczących 
inwestycji. Na tym etapie Przedstawiciel Inwestora – GDDKiA O/Warszawa i Projektant udzielali 
odpowiedzi na pytania uczestników spotkania. 
 
Pytania i odpowiedzi 
 
Pyt. 1 – Kiedy nastąpi realizacja projektowanej inwestycji? 
Odp. 1 – Przedstawiciel Inwestora poinformował, Ŝe GDDKiA planuje rozpoczęcie realizacji 
inwestycji wiosną 2015 roku, a budowa ma trwać dwa lata. 
  
Pyt. 2 – Jak będzie przebiegał wykup nieruchomości pod inwestycję? 
Odp. 2 –  Przedstawiciel Inwestora – GDDKiA O/Warszawa, poinformował zebranych o ogólnych 
zasadach wykupu nieruchomości dt. tego typu inwestycji, która jest realizowana w oparciu o SPEC 
ustawę (Ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych – Dz. U. Nr 193, poz. 1194, 2008r.). Po uzyskaniu przez Inwestora ostatecznej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji, wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego, grunty w liniach 
rozgraniczających na mocy prawa stają się własnością Skarbu Państwa za odpowiednim 
odszkodowaniem. Wojewoda, w ciągu 2 tygodni od uprawomocnienia się decyzji ZRID, określa 
wysokość odszkodowania za zajęte nieruchomości. Wyceny nieruchomości dokona biegły 
rzeczoznawca, wyłoniony przez Wojewodę w wyniku ogłoszonego przetargu. 
 W przypadku działek zabudowanych, Inwestor będzie podchodził indywidualnie do sprawy 
odszkodowania, przejęcia nieruchomości oraz do sprawy zapewnienia ewentualnych lokali 
zastępczych. W tych sprawach analizowana będzie sytuacja i moŜliwości właścicieli. 
 Sprawy odszkodowań za niezabudowane nieruchomości będą prostsze, gdyŜ nie będzie 
konieczności analizowania spraw zapewnienia ewentualnych lokali zastępczych. 
 
Pyt. 3 – W jaki sposób zostanie chroniona zabudowa mieszkalna przed hałasem i drganiami od 
ruchu pojazdów cięŜarowych jadących z magazynów zlokalizowanych w Młochowie (firmy: 
Schenker, ProLogis), które obecnie włączają się do ruchu z al. Kasztanowej (droga powiatowa 
nr 3102W). Którędy będzie odbywał się ruch pojazdów cięŜarowych z magazynów? 
Odp. 3 – Ruch pojazdów zostanie skierowany na drogi równoległe a następnie poprzez węzły 
skierowany do drogi ekspresowej. 
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Pyt. 4 – Czy budynki będą odgrodzone od poruszających się po drogach samochodów 
cięŜarowych i czy będą odpowiednio chronione od hałasu. Uczestnik wnioskował o lokalizację 
ekranów akustycznych przy drogach równoległych. 
Odp. 4 – Przedstawiciel Inwestora – GDDKiA O/Warszawa poinformował, Ŝe drogi równoległe będą 
miały nowe nawierzchnie, które w znacznym stopniu zmniejszą oddziaływanie ruchu na przyległe 
obszary. Teren przyległy będzie maksymalnie chroniony ekranami od ruchu na drodze ekspresowej. 
Ustawienie ekranów przy drogach równoległych nie będzie efektywne ze względu na duŜą ilość 
zjazdów do posesji, które przerywałyby ich ciągłość, a tym samym nie chroniły akustycznie. 
 
Pyt. 5 – Uczestnik, odwoływał się równieŜ do problemu hałasu i wibracji od pojazdów cięŜarowych 
jeŜdŜących al. Kasztanową (droga powiatowa nr 3102W), które w chwili obecnej włączają się do 
ruchu na drodze krajowej bezpośrednio na skrzyŜowaniu z drogą powiatową. Czy moŜliwe byłoby 
zaprojektowanie prawoskrętów na drogę krajową, tak aby nie kierować ruchu pojazdów 
cięŜarowych na drogi równoległe? Czy w al. Kasztanowej wykonane zostały pomiary ruchu 
pojazdów cięŜarowych do i z Młochowa? Jak będą chronione okoliczne budynki od hałasu i 
wibracji?  
Odp. 5 – Projektant poinformował, Ŝe nie będzie moŜliwe wykonanie zjazdów z al. Kasztanowej 
bezpośrednio na drogę ekspresową. Pomiary ruchu na al. Kasztanowej nie były wykonywane. 
Projektant rozwaŜy sprawę dodatkowych zabezpieczeń zabudowy indywidualnej. 
 
Pyt. 6 – Uczestnik  zadał pytanie o odszkodowania za zajęte nieruchomości, oraz przybliŜony 
termin, w którym ma to nastąpić. 
Odp. 6  – Przedstawiciel Inwestora – GDDKiA O/Warszawa ponownie przedstawił na jakich zasadach 
będą wykupowane nieruchomości pod inwestycję. Inwestor planuje aby uzyskanie pozwolenia na 
budowę zostało uzyskane wiosną 2014 roku, wtedy rozpocznie się procedura związana z wyceną 
i wykupem nieruchomości. Wiosną 2015 roku Inwestor planuje rozpoczęcie prac budowlanych 
związanych z rozbudową drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Prace mają trwać 
2 lata. 
 
Pyt. 7 – Czy moŜliwe będzie przesunięcie projektowanej drogi z działki nr 4 w Kajetanach. 
Odp. 7 – Projektant prosi aby pytanie dotyczące działek indywidualnych zostało złoŜone w części 
związanej z pytaniami szczegółowymi, lub prosi o złoŜenie wniosku. 
 
Pyt. 8 – Zakwestionowana została moŜliwość sprawnego wprowadzenia duŜych samochodów 
cięŜarowych z al. Kasztanowej (pojazdy cięŜarowe z firmy Schenker i ProLogis) w węzeł 
Nadarzyński. Przy takiej ilości pojazdów cięŜarowych ronda w Nadarzynie będą się korkowały. 
Szczególnie problematyczny będzie skręt pojazdów cięŜarowych na pierwszym skrzyŜowaniu drogi 
lokalnej po stronie Kajetan z ul. Klonową (drogą powiatową nr 3104W) oraz na pozostałych rondach. 
Odp. 8  – Przedstawiciel Inwestora GDDKiA O/ Warszawa poinformował, Ŝe wiele wariantów węzła 
w Nadarzynie zostało przeanalizowanych, ostatecznie zaprezentowano dziesiąty wariant, który wydał 
się najlepszy. Projektant poinformował, Ŝe przepustowość rond w węźle Nadarzyńskim została 
sprawdzona z wynikiem pozytywnym. 
 
Pyt. 9 – Mieszkańcy wsi Rusiec wnieśli  formalny wniosek o zaprojektowanie prawoskrętów 
z al. Kasztanowej (droga powiatowa nr 3102W) w drogę ekspresową. W obecnej chwili ruch 
duŜych pojazdów cięŜarowych skierowany jest bezpośrednio na drogę krajową nr 8, a po przebudowie 
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cały ruch pojazdów cięŜarowych zostanie skierowany na drogi równoległe, które będą jeszcze bliŜej 
istniejącej zabudowy mieszkalnej niŜ obecnie droga krajowa. Ruch pojazdów cięŜarowych zostanie 
przybliŜony do budynków. 
Odp. 9 – Przedstawiciel Inwestora – GDDKiA O/Warszawa rozumie potrzeby mieszkańców, ale 
głównym celem rozbudowy projektowanego odcinka jest usprawnienie ruchu między regionami. 
JednakŜe na wniosek mieszkańców przeanalizowana zostanie moŜliwość wykonania prawostkrętów 
na drogę ekspresową. Inwestor zadeklarował wykonanie badania natęŜenia ruchu pojazdów 
cięŜarowych z al. Kasztanowej. 
 
Pyt. 10 – Czy GDDKiA planuje rozwiązanie problemu korkującego się istniejącego juŜ ronda 
w Nadarzynie, dlaczego GDDKiA nie planuje jego przebudowy? 
Odp. 10 – Przedstawiciel Inwestora GDDKiA O/Warszawa poinformował, Ŝe taka przebudowa 
wykracza poza ramy inwestycji. 
 
Pyt. 11 – Uczestnik reprezentujący StraŜnicę Towarzystwo Biblijne i Traktowe, chciałby aby 
został zapewniony dojazd do StraŜnicy od strony drogi wojewódzkiej. Głównym zakresem 
działalności StraŜnicy jest działalność wydawnicza, rocznie transportowane jest ok. 300 ton publikacji, 
które wwoŜone są duŜymi samochodami cięŜarowymi. Do tej pory wjazd słuŜący temu celowi był 
zlokalizowany od strony drogi wojewódzkiej 720, który w rozwiązaniach projektowych został 
zlikwidowany. Od strony ul. Warszawskiej nie jest moŜliwy wjazd samochodów cięŜarowych ze 
względu na zamknięcie drogi dla ruchu pojazdów cięŜarowych. Dodatkowym problemem jest 
zlikwidowanie parkingu, który słuŜył mieszkającym i pracującym na terenie StraŜnicy ludziom. 
Odp. 11  – Projektant widzi moŜliwość zapewnienia wjazdu dla pojazdów cięŜarowych od strony 
drogi równoległej stanowiącej łącznik między węzłem Paszków i węzłem Nadarzyn. Projektant prosi, 
aby Przedstawiciele StraŜnicy złoŜyli w tej sprawie wniosek. 
 
Pyt. 12 – Uczestnik spotkania zasygnalizował, Ŝe przebudowa koryta rzeki Zimna Woda spowoduje 
zalewanie przyległego terenu w obrębie węzła Nadarzyn. Uczestnik spotkania wnioskuje 
o przesunięcie  łącznic węzła oraz drogi równoległej aby pozostawić rzekę Zimną Wodę w swoim 
dotychczasowym korycie, aby umoŜliwi ć spływ wód z terenu działek do rzeki. 
Odp. 12 – Projektant poinformował, Ŝe nie jest moŜliwe zmniejszenie parametrów technicznych 
łącznic węzła, gdyŜ w chwili obecnej jest on projektowany na najniŜszych parametrach 
geometrycznych. Projektanci zaprojektują odwodnienie drogi w taki sposób, aby nie dochodziło 
do zalewania terenu.  
 
Pyt. 13 – Uczestnik odwołał się do problemu ruchu pojazdów cięŜarowych po drogach lokalnych. 
Zlokalizowane ekrany akustyczne wzdłuŜ drogi ekspresowej będą powodowały odbijanie się fali 
dźwiękowej od pojazdów cięŜarowych, a tym samym nastąpi zwiększenie oddziaływania hałasu na 
zabudowę zlokalizowaną wzdłuŜ dróg równoległych. Czy będzie moŜliwość ustawienia ekranów 
akustycznych między drogą równoległą a zabudową, tak aby było moŜliwe chronienie zabudowy 
przed odbitą falą dźwiękową od ekranów akustycznych z drogi ekspresowej? 
Odp. 13 –  Projektant prosi o złoŜenie wniosku w tej sprawie, jeŜeli będzie to moŜliwe to wniosek 
zostanie rozpatrzony. 
 

Po wyczerpaniu pytań ogólnych zadanych przez uczestników Projektant odpowiadał 
na indywidualne pytania uczestników spotkania. Projektant przypomniał, aby wszystkie wnioski 
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dotyczące propozycji zmian do przedstawionego projektu, były składane pisemnie na udostępnionych 
formularzach wniosków. 

Wnioski mogą być składane w ciągu 7 dni od spotkania konsultacyjnego, tj. 
do dnia 25.04.2012  w kancelarii Urzędu Gminy, oraz w sposób wymieniony w formularzu wniosku:  

- pocztą na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, 
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa 

- faksem na nr 22-810-04-12 
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl. 

 

Następnie poinformowano uczestników spotkania konsultacyjno-inforamcyjnego, Ŝe kaŜdy 
z wniosków będzie rozpatrywany przez projektantów, a następnie przedstawiony do akceptacji 
GDDKiA Odział w Warszawie. Pisemne odpowiedzi do złoŜonych wniosków będą wysłane 
do wnioskodawców na podane przez nich adresy. 
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3. Analiza i sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków  
  
Termin składania wniosków i uwag ustalono na 7 dni od daty konsultacji społecznych tj. do dnia 
25.04.2012 do godziny 16.00. 
 
W Gminie Nadarzyn 85 wnioskodawców złoŜyło Wnioski, w których przedstawione zostały 
roszczenia, propozycje i sprzeciwy mieszkańców oraz właścicieli okolicznych firm. ZłoŜone wnioski 
zakwalifikowano do następujących grup: 
 
A. wnioski o wykup nieruchomości lub odszkodowania – 21 wniosków 
B. wnioski o zmianę rozwiązań projektowych: 

B.1.  przesunięcie osi drogi ekspresowej w Kostowcu – 10 wniosków 
B.2. zaprojektowanie prawoskrętów z al. Kasztanowej lub węzła oraz wykonanie analizy 

i prognozy ruchu – 5 wniosków, (z tego jeden złoŜony przez mieszkańców wsi Rusiec, 
podpisany przez 95 osób oraz wniosek złoŜony przez Wójta Gminy Nadarzyn). 

B.3. korekta rozwiązań węzła Nadarzyn w zakresie: przesunięcia łącznic węzła Nadarzyn, 
pozostawienia rzeki „Zimna Woda” w dotychczasowym korycie  
–15 wniosków, 

B.4.  zmian projektowych w obrębie indywidualnych działek – 26 wniosków, 
B.5.  zaprojektowanie ścieŜek rowerowych przy drogach równoległych – 3 wnioski, 
B.6. o zmianę ogólnych załoŜeń projektowych – 6 wniosków, 

C. Wnioski dotyczące ekranów akustycznych: 
C.1. o ustawienie ekranów akustycznych między nieruchomościami a drogą serwisową – 

29 wniosków 
C.2. zaprojektowanie ekranów przezroczystych – 3 wnioski, 
C.3. wykonanie badania poziomu hałasu i wibracji – 3 wnioski. 

 
Przedstawiciele GDDKiA oraz projektant dokonali analizy wniosków pod kątem moŜliwości ich 
spełnienia. Niektóre wnioski proponują zaprojektowanie rozwiązań zamiennych.  
 

Poinformowano z wnioskodawców, Ŝe kaŜdy otrzyma indywidualną odpowiedź na swój wniosek. 

4. Podsumowanie  
Konsultacje Społeczne z 18.04.2012 dotyczące rozwiązań projektowych związanych z rozbudową 
drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej w Gminie Nadarzyn słuŜyły prezentacji 
społeczeństwu rozwiązań projektowych oraz analizie zgłoszonych przez uczestników wniosków.  
 
Po spotkaniu konsultacyjnym spływały wnioski od mieszkańców i przedstawicieli firm dotyczące 
proponowanych zmian do przedstawionego projektu. Łącznie złoŜono 85 wniosków, z których 
niektóre obejmowały po kilka problemów, które sygnalizowali wnioskodawcy. Wnioski dotyczyły 
wykupu pozostałych części działek po zajęciu ich części pod inwestycję, zmian projektowych oraz 
moŜliwości lokalizacji ekranów akustycznych przy drogach równoległych. 
 
Przedstawiciele GDDKiA i projektant po analizie wniosków dokonali korekty niektórych rozwiązań 
projektowych. Do najwaŜniejszych zmian wprowadzonych w po spotkaniu informacyjno-
konsultacyjnym naleŜą:  

− wykonanie analizy i prognozy ruchu pojazdów po drogach serwisowych 
− (Ostateczna decyzja po Radzie Technicznej) 

5. Dokumentacja fotograficzna  
W trakcie spotkania informacyjno-konsultacyjnego wykonano zdjęcia dokumentujące 
przeprowadzenie konsultacji.  
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6. Lista obecności 
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7. Wzór wniosku  
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8. Kopie tekstów ogłoszeń internetowych  
 
8.1. Ogłoszenie na stronie GDDKiA 
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8.2. Ogłoszenie na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn 
 

 

9. Kopie ogłoszeń i opisów dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia 
zamieszczonych na tablicach ogłoszeniowych  

Dnia 12.04.2012 na terenie Gminy Nadarzyn rozwieszone zostały ogłoszenia o planowanym 
terminie konsultacji społecznych. Miejsca wywieszania ogłoszeń ustalone zostały w porozumieniu 
z przedstawicielem Urzędu Gminy Nadarzyn. Ogłoszenia zostały wywieszone na przystankach 
komunikacji zbiorczej, słupach ogłoszeniowych, zostawione w szkole w Kostowcu i Ruścu. Sołtysi 
okolicznych wsi otrzymali ogłoszenia od przedstawiciela Gminy Nadarzyn. 

W Raporcie przedstawiono zdjęcia wybranych miejsc, w których zamieszczono ogłoszenia. 
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9.1. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 
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9.2. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nadarzyn 

 

9.3. Ogłoszenie na przystanku autobusowym przy ul. Mszczonowskiej 
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9.4. Ogłoszenie na przystanku autobusowym przy ul. Mszczonowskiej 

 
9.5. Ogłoszenie przy przejściu dla pieszych na skrzyŜowaniu z drogą powiatową nr 3102W. 
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9.6. Ogłoszenie na tablicy przed szkołą podstawową w Kostowcu. 

 

9.7. Ogłoszenie na przystanku autobusowym Centrum mody Nadarzyn. 
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9.8. Ogłoszenie na słupie ogłoszeniowym w Nadarzynie. 

 

 

 


