




FOTORADARY ZNOWU AKTYWNE



„GDDKiA Oddział w Warszawie dokładnie anali-
zował omawianą sprawę. Zlecona została eksper-
tyza techniczna oceniająca oddziaływanie zbior
nika retencyjnego na posesję przy ul. Granicz-
nej…, która wykazała, że zasadnym będzie podję-
cie decyzji wykupu tej nieruchomości. W związku 
z tym, GDDKiA przedłoży właścicielom ofertę. 
Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane przeszkody, 
sprawa powinna być zakończona  w przeciągu 
miesiąca”.

„Zgodnie z oświad-
czeniem projektanta trasy, dokumentacja została 
wykonana zgodnie ze sztuką projektową. GDD-
KiA jako Inwestor zrealizował przedsięwzięcie 
zgodnie z projektem budowlanym, który został za-
twierdzony decyzją o Pozwoleniu na Budowę”.

„W pierwszej kolejności ochronie podlega 
zwarta i zbiorowa zabudowa. Pojedyncze pose-
sje powtórnie są badane poprzez pomiar bezpo-
średni w trakcie analizy porealizacyjnej”.

„Odnośnie sprawy zalewania posesji położo-
nej przy ul. Granicznej… w Bliznem Łaszczyń-
skiego, należącej do Państwa…, uprzejmie 
informuję, że zalewanie posesji było spowodowa-
ne budową drogi S-8, której inwestorem była Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25. 

Inwestor umieścił zbiornik chłonny na ścieki opa-
dowe zbyt blisko ściany istniejącego budynku 
mieszkalnego (ok. 2m) w obrębie działki Pań-
stwa…. Na interwencję właścicieli nieruchomo-
ści w październiku 2009r. przekazaliśmy pismo 
do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego o sprawdzenie i rozpatrzenie sprawy. 
W tym temacie, gmina podejmowała różne działa-
nia wspierające Państwa… oraz nieustannie  mo-
nitorowała problem  Inwestorowi.   Dużym za
angażowaniem w rozwiązaniu problemu wyka-
zał się również radny z okręgu Blizne Łaszczyń-
skiego pan Leszek Poborczyk.

Sprawa Państwa…, była przedmiotem wielu 
spotkań roboczych z przedstawicielami Inwesto-
ra i naszej gminy, w których uczestniczyłem oso-
biście lub mój  Zastępca - Marcin Zając. Mając 
na celu rozwiązanie powyższego problemu  dzię-
ki staraniom mojego Zastępcy w styczniu br. do-
szło do spotkania z Dyrektorem GDDKiA 
Stanisławem Dmuchowskim, podczas którego by-
ła poruszana sprawa Państwa…. Spotkanie było 
owocne, gdyż w kilka dni później przedstawicie-
le GDDKiA wizytowali nieruchomość przy ul. 
Granicznej… i zaproponowali wykup nierucho-
mości. Informacje te potwierdziła w rozmowie 
z Zastępcą Wójta, p. Małgorzata Woźniak - oso-
ba reprezentująca Państwa…. Podczas wizyty 
w Urzędzie Gminy p. Woźniak udzieliliśmy infor-
macji w sprawie procedur wykupu, wyceny  nie-
ruchomości oraz udostępniliśmy wykaz rzeczo
znawców majątkowych, którzy się tym zajmują. 
Ponadto w przedmiotowej sprawie wystosowa-
łem również pisma interwencyjne: w dniu  28 lu-
tego oraz 14 marca 2011r. do  GDDKiA, na 
które  otrzymałem odpowiedź w czerwcu br. za-
wierającą następującą  informację, cyt. „Pracow-
nicy Wydziału Realizacji Inwestycji GDDKiA 
Oddział w Warszawie  przeprowadzili  na tere-
nie posesji przy ul. Granicznej… wizję lokalną 
stanu budynku. Sprawa przedmiotowej posesji 
wraz ze spostrzeżeniami z przeprowadzonych 
oględzin pismem z dnia 03.02.2011r. została 
przekazana do Wydziału Nieruchomości  GDD-

KiA w celu podjęcia decyzji co do wykupienia 
przez GDDKiA  przedmiotowej posesji bądź 
przeprowadzenia  remontu”.

Kolejne działania i ich wynik zależy od 
uzgodnień i decyzji stron, które są już poza kom-
petencją gminy. Nadmienię również, że sprawa 
Państwa… nie podlega pod kompetencje gminy 
i w tym postępowaniu gmina nie jest stroną, nie 
ma również  uprawnień do rozstrzygania przed-
miotowego sporu. Natomiast jak z powyższego 
wynika podejmowała rożne działania mając na 
celu rozwiązanie  problemu Państwa…”.

ODCIĘCI TRASĄ...ZALANI WODĄ - C.D.

TABLICZKI NA TWOJĄ MIARĘ



„Bardzo proszę w pierwszym okresie zmia-
ny organizacji ruchu o zachowanie szczególnej 
ostrożności i zwracania uwagi na nowe znaki. Je-
żeli widzicie Państwo konieczność zmian i doko-
nania niezbędnych poprawek w organizacji 
ruchu na terenie naszego sołectwa, bardzo pro-
szę o informację w celu ich omówienia i przygoto-
wania wniosku do gminy w celu dokonania tych 
zmian”.

„Potrzeba trochę cza-
su, pieniędzy i obserwacji, aby ją obiektywnie 
ocenić”

ŁOSIOWO-BŁOTNA KWIRYNOSTRADA



POMÓŻMY RENACIE I JEJ DZIECIOM



88 LAT NADAJNIKA W BABICACH



ŚWIĘTO SZKOŁY W BORZĘCINIE

PLAC ZABAW NA SKWERZE CHOPINA

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM



CZAR KATALOGOWANIA POLSKOŚCI

BABICKIE ŚLUBOWANIA I PASOWANIA



RUSZA STRAŻACKIE POGOTOWIE
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA - II EDYCJA








