
 

 

Treść odpowiedzi na interpelację radnej Anny Brzezińskiej  
w sprawie  budowy nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 635 od nowobudowanego 
ronda w miejscowości Czarna (zjazd z drogi S8-węzeł Wołomin) do drogi krajowej 
DK 2 w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów 

odpowiadając na Pani interpelację z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie budowy drogi 
wojewódzkiej nr 635 na odcinku od węzła „Wołomin” drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z 
drogą krajową nr 2 (w rejonie miejscowości Nowy Konik) uprzejmie informuję, że przedmiotowa 
inwestycja została uwzględniona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego, przyjętym Uchwałą Nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 19 
grudnia 2018 r. jako postulowana do ujęcia w dokumentach województwa i sporządzenia 
dokumentacji projektowej. 

W chwili obecnej trwa realizacja budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od węzła 
„Wołomin” drogi ekspresowej S8 do miejscowości Czarna na terenie gminy Wołomin. Powyższe 
stanowi I etap realizacji tzw. „Małej Obwodnicy Warszawy”, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635.  

Województwo Mazowieckie konsekwentnie będzie realizowało kolejne etapy budowy tzw. „Małej 
Obwodnicy Warszawy”, jak i budowy dróg wojewódzkich w nowych przebiegach uwzględnionych 
w poszczególnych dokumentach strategicznych, planistycznych i finansowych Województwa 
Mazowieckiego. 

Przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, tj. jednostkę odpowiedzialną między 
innymi za realizację inwestycji w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy dróg wojewódzkich, 
w bieżącym 2021 r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi 
wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do 
skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w miejscowości Duczki na terenie gminy 
Wołomin. Ponadto prowadzone są analizy dotyczące przystąpienia do prac projektowych dla 
budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie gminy Halinów, tzw. „Obwodnicy 
Okuniewa”. Obie ww. inwestycje „krzyżują” się z przebiegiem wnioskowanej przez Panią budowy 
drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od węzła „Wołomin” drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania 
z drogą krajową nr 2 (w rejonie miejscowości Nowy Konik). 

W chwili obecnej nie są prowadzone czynności zmierzające do przystąpienia przez Województwo 
Mazowieckie do realizacji budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od miejscowości Czarna 
na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2. 

Proponuję, aby poszczególne lokalne samorządy na terenie których miałaby przebiegać 
wnioskowana droga wojewódzka nr 635, podjęły bezpośrednie rozmowy z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w celu przekazania stanowiska tych samorządów  
w ww. sprawie, jak i w kwestii ewentualnego podjęcia współpracy z Województwem Mazowieckim 

Niniejsze pismo kieruję zatem zarówno do Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie, Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie jak  
i włodarzy gmin: Wołomin, Poświętne, Zielonka, Halinów.  

W wyniku ustaleń jakie zapadną na tym spotkaniu Województwo Mazowieckie będzie mogło 
podjąć czynności związane z przystąpieniem do realizacji wnioskowanej przez Panią budowy 
drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od miejscowości Czarna do skrzyżowania z drogą krajową 
nr 2 (w rejonie miejscowości Nowy Konik). 


