Treść odpowiedzi na interpelację radnego Ludwika Rakowskiego
w sprawie drogi wojewódzkiej nr 721
odpowiadając na Pana interpelację (pismo znak: KS-BSS.0003.47.2020.LK z dnia 5 listopada
2020 r.) w sprawie stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem przebudowy drogi
nr 721 na odcinku Konstancin-Piaseczno oraz możliwego terminu jej realizacji uprzejmie informuję
co następuję:
Umowę z biurem projektowym TRASA Sp. z o.o. z Poznania zawarto z terminem wykonania
prac w ciągu
26 miesięcy tj. do dnia 14 sierpnia 2018 r. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności konieczne
było zawarcie kolejnych aneksów przesuwających termin zakończenia umowy. Aktualnie
obowiązujący termin mija w dniu 23 marca 2021 r. Poniżej przedstawiam główne przyczyny
opóźnienia:
⁃ wydłużenie okresu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Burmistrz
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna);
⁃ wydłużenie uzyskiwania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego (PGW Wody Polskie);
⁃ ograniczenia wynikające z COVID-19;
⁃ przedłużający się okres uzyskiwania uzgodnienia planowanych tras uzbrojenia terenu
(Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie
Powiatowym w Piasecznie);
⁃ oczekiwanie na aktualizację warunków technicznych przebudowy istniejących sieci
uzbrojenia terenu.
Aktualny stan zaawansowania dokumentacji projektowej:
⁃ uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
⁃ uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym;
⁃ przygotowano do złożenia u odpowiednich gestorów projekty przebudowy urządzeń
istniejących w pasie drogowym (teletechnika – kilku operatorów, energetyka – w zakresie
nN, SN i oświetlenia, gaz, wodociągi
i kanalizacja sanitarna);
⁃ trwa opracowanie map z projektem podziału działek niezbędnych do zajęcia pod drogę.
Przyjęto następujący harmonogram czynności do zakończenia umowy na prace projektowe:
⁃ złożenie do Wojewody Mazowieckiego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej – grudzień 2020
⁃ uzyskanie decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – marzec 2021 (termin
zakładany, jednak doświadczenie pokazuje, że wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego
decyzji zrid trwa dłużej)
⁃ opracowanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, kosztorysów – maj 2021.
Taki harmonogram pozwoli na wszczęcie w roku 2021 procedury zamówienia publicznego na
wykonanie robót budowlanych.

