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                                                              INTERPELACJA 

 

w sprawie  ulicy  Bagnistej  

 

 
Szanowny Panie Burmistrzu, 

jak wynika z zawiadomienia znajdującego się w BIP UMM: 

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/obwieszczenia/13575-zawiadomienie-nr-

org-0051-114-2020-z-dnia-16-marca-2020-r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-

wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejowej-w-celu-realizacji-

inwestycji-polegajacej-na-budowie-przebudowie-i-rozbudowie-linii-kolejowej-nr-

47-w-zakresie-dobudowy-drugiego-toru-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-

ramach-zadania-modernizacja-infrastruktury-kolejowej-linii-wkd-poprzez-budowe-

dru?fbclid=IwAR3xZItf0hdLMWwRzuEdrpr9R4Di0eLY4ByWGVCpXfC_899PqdB7aGidjlU 

 

aktualnie realizowana jest inwestycja „Modernizacja infrastruktury kolejowej 

Linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej 

do Grodziska Mazowieckiego” obejmująca m.in. działki 60, 62 i 70 obr 07-05 (obr 

46). Jak wynika z treści zawiadomienia działki te w zwiazku z inwestycją mają 

podlegać podziałowi. 

 

Tymczasem zgodnie z uchwałą Nr 269/XXIV/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 

28.04.2005 r. działki 60, 62 i 70 obr 07-05 (obr ewidencyjny 46) stanowią drogę 

gminną publiczną ul. Bagnistą. 

 

W związku z powyższym chciałabym się upewnić, czy nie dojdzie do sytuacji z jaką 

mieliśmy już w Milanówku do czynienia np. w przypadku budowy ścieżki rowerowej 

przy ul. Krakowskiej, czyli odcięcia dojazdu do kilku  posesji na skutek 

realizacji inwestycji przy istniejącym bałaganie w zakresie stanu prawnego dróg 

gminnych.  

 

Proszę więc o odpowiedź na następujące pytania: 

 

1.czy Gmina Milanówek działając jako udziałowiec WKD zapoznawała się/akceptowała 

inwestycję „Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD poprzez budowę 

drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska 

Mazowieckiego” 

 

2.jaki wpływ będzie miała realizacja inwestycji na gminną drogę publiczną ul. 

Bagnistą? W szczególności czy droga zachowa parametry przewidziane przepisami w 

zakresie dróg publicznych, względnie minimalne parametry umożliwiające przejazd 

pojazdów w tym komunalnych np. śmieciarka lub ratunkowych np. straż pożarna? 

 

3.czy Gmina Milanówek w ramach postępowania ORG.0051.114.2020 lub w innym trybie 

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/obwieszczenia/13575-zawiadomienie-nr-org-0051-114-2020-z-dnia-16-marca-2020-r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejowej-w-celu-realizacji-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przebudowie-i-rozbudowie-linii-kolejowej-nr-47-w-zakresie-dobudowy-drugiego-toru-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ramach-zadania-modernizacja-infrastruktury-kolejowej-linii-wkd-poprzez-budowe-dru?fbclid=IwAR3xZItf0hdLMWwRzuEdrpr9R4Di0eLY4ByWGVCpXfC_899PqdB7aGidjlU
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/obwieszczenia/13575-zawiadomienie-nr-org-0051-114-2020-z-dnia-16-marca-2020-r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejowej-w-celu-realizacji-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przebudowie-i-rozbudowie-linii-kolejowej-nr-47-w-zakresie-dobudowy-drugiego-toru-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ramach-zadania-modernizacja-infrastruktury-kolejowej-linii-wkd-poprzez-budowe-dru?fbclid=IwAR3xZItf0hdLMWwRzuEdrpr9R4Di0eLY4ByWGVCpXfC_899PqdB7aGidjlU
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/obwieszczenia/13575-zawiadomienie-nr-org-0051-114-2020-z-dnia-16-marca-2020-r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejowej-w-celu-realizacji-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przebudowie-i-rozbudowie-linii-kolejowej-nr-47-w-zakresie-dobudowy-drugiego-toru-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ramach-zadania-modernizacja-infrastruktury-kolejowej-linii-wkd-poprzez-budowe-dru?fbclid=IwAR3xZItf0hdLMWwRzuEdrpr9R4Di0eLY4ByWGVCpXfC_899PqdB7aGidjlU
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/obwieszczenia/13575-zawiadomienie-nr-org-0051-114-2020-z-dnia-16-marca-2020-r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejowej-w-celu-realizacji-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przebudowie-i-rozbudowie-linii-kolejowej-nr-47-w-zakresie-dobudowy-drugiego-toru-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ramach-zadania-modernizacja-infrastruktury-kolejowej-linii-wkd-poprzez-budowe-dru?fbclid=IwAR3xZItf0hdLMWwRzuEdrpr9R4Di0eLY4ByWGVCpXfC_899PqdB7aGidjlU
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/obwieszczenia/13575-zawiadomienie-nr-org-0051-114-2020-z-dnia-16-marca-2020-r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejowej-w-celu-realizacji-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przebudowie-i-rozbudowie-linii-kolejowej-nr-47-w-zakresie-dobudowy-drugiego-toru-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ramach-zadania-modernizacja-infrastruktury-kolejowej-linii-wkd-poprzez-budowe-dru?fbclid=IwAR3xZItf0hdLMWwRzuEdrpr9R4Di0eLY4ByWGVCpXfC_899PqdB7aGidjlU
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/obwieszczenia/13575-zawiadomienie-nr-org-0051-114-2020-z-dnia-16-marca-2020-r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejowej-w-celu-realizacji-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przebudowie-i-rozbudowie-linii-kolejowej-nr-47-w-zakresie-dobudowy-drugiego-toru-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ramach-zadania-modernizacja-infrastruktury-kolejowej-linii-wkd-poprzez-budowe-dru?fbclid=IwAR3xZItf0hdLMWwRzuEdrpr9R4Di0eLY4ByWGVCpXfC_899PqdB7aGidjlU
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/obwieszczenia/13575-zawiadomienie-nr-org-0051-114-2020-z-dnia-16-marca-2020-r-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejowej-w-celu-realizacji-inwestycji-polegajacej-na-budowie-przebudowie-i-rozbudowie-linii-kolejowej-nr-47-w-zakresie-dobudowy-drugiego-toru-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-ramach-zadania-modernizacja-infrastruktury-kolejowej-linii-wkd-poprzez-budowe-dru?fbclid=IwAR3xZItf0hdLMWwRzuEdrpr9R4Di0eLY4ByWGVCpXfC_899PqdB7aGidjlU


podjęła działania celem zabezpieczenia uregulowania stanu prawnego oraz 

zapewnienia przejezdności ul. Bagnistej? Jeśli tak jakie są to działania? 

 

Ponadto wnoszę o kopie decyzji podziałowych, na podstawie której powstały 

aktualnie istniejące działki 77/x, 78/x, 82/x, 83/x obr 07-05 oraz kserokopie 

decyzji o warunkach zabudowy wydane dla wymienionych działek w latach  

2018-2019. 

 


