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W nawiązaniu do pisnla znak WiR'7013.4.2.1.2013.AR z dn. Ż5.03.2013r., w odpowiedzi na szereg
pytań przekazanych podczas komisji gospodarczej w dniu 25.02.2013r., informujemy, Że na
większośćtych pytari uzyskal PaIl odpowiedz we wcześniejszej korespondencji. Jednak wychodząc
naprzecirł' mieszkańców przekazLLjemy odpowiedzi ta Pana zap1łania:

Ad.l Polityka

przestlzenna Miasta generowała konieczność dostosowania studium uwaruŃowań
i kierunków zagospodarowatlia przestrzennego miasta Sierpca do założeń wynikaj ących z kolejno
przyjnrowarrych przez Radę Micjską plarrów miejscowych' Zmiana studium jak i planów
miejscourych nalcży clo wylączncj kompetencji Rady Miejskiej. W zwią.zku Z powyższym p}tanie
skierowano niewłaścirł'iedo Bunnistrza.

Ad.2 Przebieg obwodnic1' Irriasta Sierpca dla drogi ekspresowej S10 został wprowadzony do
zapisów studium u\\'afun1iorr'ali i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca
Uchwałą Rady Miejskiej Nr ] 17/XIII/99 z 08.1Ż'1999 roku. Znajduj e się on także w obecnie
obowiązuj ącyrr-r nriejscowym plarrie zagospodarowania przeStrzennego ,,Sierpc-Zachód'' przyjętym
Uchwałą Rady Miejskiej Nr 2821XXXII/2009 z dnia 25.09.2009 r.
Inne działania naleŻą do Gcr-rcr'a1l-rcj Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ad. 3 Takie same. jakic ksztaltLLią każde inne Studium Transportowe wynikające zbadań natęŻenia
ruchu' potoków ruchu. bezpicczeństwa mieszkańców, możliwościfinansowych inwęstora.

Ad.4 Chrorrologia i logika c1ziatań jest zupełnie inna niŻ przedstawia to Pan w swoim p1taniu.
aktu planowania przestrzennego" wymaga najpierw
Wprowadzenie zmian do
'.oborviązującego
dokonar-ria opracowania, k1ór'e będzie podstawą do wprowadzenia takich zmian, a nie odwrotnie.
Nie może tu być więc l']low}' o sprzeczności.

Ad.5 Pytanic jest niczrozunrialc. Wymagałoby bowiem ustalenia, kto zdaniem pytającego jest
inwestorem?

Ad.6 Kon.ultecje spoIeezll.' 'li.' sq ''rymagane z uwagi na charakter opracowania. które opiera się

na badaniu lahtycznych przcslanck i danych.

Ad.7. Tak, zamieszczor.ro w Studium Transporlowym.

Ad.8 Sugestia' Źe rltch tr'anz1'lowy wprowadza się do Miasta jest błędna' Przebieg ,,obwodnicy
wsohodnicj" z Gotzevr a (rr1. Płocka) do ul. Kościuszkipowoduje, iż cały ruch tranzytowy omija
miasto, odciązaj ąc rł' głórł,ncj nlierze centrum i starówkę oraz przeprawę mostową na ul. 1 1-go
Listopada, która nie s1lełniala lilymogów tona'Żowych dla ruchu pojazdów ciężkich. W I etapie

połączenie ul' Płockic j z pro.jc1tlowaną obwodnicą (poprzez ul. Witosa) jest zamierzeniem mającym
swoje korzenic w micjscou'r'Il'l plarrie zagospodarowania pzestrzennego miasta Sierpca przyjętym
UchrłaIa Nr 29 lV 0,1 R.rd. \lieiskiei w Sierpcu zdnia ]9 pazdziernika )994 r.olł sPrawie
lt

[,t
/ltl

zatwierdzenia miejscowego platru ogólnego zagospodarowallia przestrzetmego lniasta Sierpc.
Wtedy to już posiadala ol-]a pal'ametry drogi głównej (G). Tak więc obecna koncepcja w części
dotycząccj budowy u]. Witosa w swoim założeniujest całkowicie zgodna z założeniami planu
zagospodarowania przcstt'zctlllcgo już w 1994 r.

i zależnościtypu Porozumienie - Studium.
Wobec tcgo nie może być nlorvy o sprzeczności. Porozumienie to punkt wyjściowy do kolejnych
działań, takŻe tych' któr'e stanolvią zadania własne Gminy. Więc o jakich analizach Pan pisze
w pytaniu 10 w ramach oborl'iązku realizacji zadań własnych przez Gminę Miasto Sierpc.
Ad.9 oraz Ad.10 Nic nla llezpośredniej korelacji

Ad.l I Patrz punkt porvyzej.
Ad.12 Normalnie. Rac1a Micis1<a podjęła stosowną uchwałę.

Ad.13. odbyło się kilka s1lotkatl w tym m.in. w MZDW w Warszawie 06.04.201lr do którego
pismo znajdujące się na stronie internetowej BIP Urzędu
ustosunkorł'ała się GDDKiA
Miejskiego, znak GDDKiA O/W A-P.2.1 gl400ll15l20l1 zdnia2l04.20lk

Ad.14. Pytanie zakłacla' że slanowisko miało tylko korzystne skutki dla Miasta, ale nie wszyscy tak
uważaj ą Do podjęcia stanorvjska (które nie ma znaczenia prawnego) potrzebna jest wola Rady
podjęta w głosowanilt'

Ad.15. Udzielilem jrrz rvczcśnicj Panu informacji z jakiego powodu wniosek nie mógł

zostać

złoŻony.

Ad.16. pytanie nie zasirdnc patrz ad.15
Ad.17. pytanie nie zasadne patrz ad.15

Ad'18. Po wielokrotnej p;'óblc bezskutecznego umówienia terminu spotkania z panią Dyrektor
Agnieszka Krupą (M'l'I}i(iN,l) rr'tej sprawie, zostało wysłane pismo.

Ad.19. Tak' po wielo1<totnvch ponagleniach telefonicznych pismo grudzień 2012r

Ad.20. Tego typu inlomacje nie podlegają obowiązkowemu zamieszczaniu na BIP, jednakże
rrznałem, wychodząc t'nieszlrańcom naprzeciw, że mogą byó' były umieszczane i są:
http

://bip.siemc.pl/indcx.jsll']llip

Ad.21' Pytanie nie na lrriejsctt ponieważ min. Pan oraz Panowie Z. Kupniewski i W. Młynarczyk
uczestniczyli \Ąr s1lotkal-riLr 1]rz}.toczonym w Ad.13' a p. Mielczarek na spotkaniu
z Wicemarszałkiem \Ą/o jer,vritlztlva i Dyrektorem MZDW w Warszawię.
Ad.22. Tak, oprócz korespolrclcllcji rriezbędne były osobiste wizyty.
Ad.23 odpowiedzi uclzieliłcIll l)anu na komisji gospodarczej w dniu 25.02.2013r.

Ad.2,l Cieszę się, Że l-oz1loczęl1' się te prace, ponieważ wpłynie to na przyspieszenie prac nad
opracowanie studiunr ]'ol'_r1arzorr'ego od Blinna do Płońska'

Ad. 25 Art. 87 ustarr'r' o pllLnilwaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyraŹnie wskazuje, że
studia uwarunkowari i kielLrnkt'rw zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany miejscowe
uchwalone po 01.01 ' 1995 r. zachowują moc.

Ą

Ad.26 Wydawanie dccl'z,ji o rvarunkach zabudowy precyzyjnie reguluje ustawa o planowaniu i
zagospodarowalriu 1lrzcstl'zc l trynr (Dz. U. z201Ż r' poz. 647).
t

Ad.Ż1 Zostało zmicllitll'lc cześciowo. Wprowadzono m. in. układ drogowy wynikający ze Studium
'l'ransportowego.

Ad.28. Aktywnośćczęścilllicszkańców pomogła miastu w wy}Valczeniu min. remontu mostu na
ul. 11 Listopada i porlpisaniu porozumienia z Marszałkiem w dniu 21'02.2007r w sprawie tzw.
obrł.odnic.v". a aklr'il,tlośćinnych mieszkańców skutecznie blokuje realizacje inwestycji
',małej
drogowycir istotnych dla nriasta.

za]<rcsie pr()gnozowanej liczny pojazdów Wze1eŻdŻających przez miasto Sierpc
zostały określone rł, cLoliltt-llcntaclr pn. ,,Koncepcja programowa na zadu'ie budowa ulicy Witosa
w Sierpcu w ciągu dl'ogi ri'oicwódzkiej Nr 541 Zuromin - Sierpc - Dobrzyń nad Wisłą'' oraz
,,Koncepcja plogranlowa na zadanie budowa wschodniej obwodnicy w mieścieSierycu
(u1. Borkowska) w ciilgll c1l'ogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Rypin Sierpc Bielsk
(Płock)''. Dane te poclc1anc zoslały weryfikacji na etapie przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla obu pl'zedsię rvzięć.

Ad. 29 Dane w

Ad. 30 oraz Ad 33. (jIllina wydając decyzję o

charakterze administracyjnym występuje
wcharaktcrzc oIgJI)Ll :lJlllil'iŚtracyjnego a nie strony postępowania. Tylko strona ma uprawnienia
do zaskarŹania orzeczcli. rł, t1l-tl również poprzez odwołanie.

Ad 3l oraz Ad 32 rlraz ]\d. .l4 W

administracji nie funkcjonuje pojęcie umorzenia decyzji.
Natorniast prz]rczyll)' Llc]i_r']cnja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w roku
Ż009 przez Burnlistrze Miasta Sierpc zostały określone w orzeczeniach decyzji organu II instancji'
Rozstrzygrlięcia tc ZoSta1\' przekazane stronom postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Ad. 3.1 oraz Ad. 35
Podczas spotkania pr-zedst au'Jcieli MZDW oraz władz miasta ustalono' że miasto zabezpieczy
środki finansowe na opracowilllic zamiennego odcinka trasy od m. Gorzewo do skzyżowania
z ulicą Witosa. Porł'oclcnr z]ccenia opracowania były protesty mieszkańców ulicy Sikorskiego oraz
możliwościteIeno\ł'e 1lrzepI'owadzenia zamiennego przebiegu.
Ponadto przycz.\ny rr'r'cofania rł'niosku zostały Panu przekazane zgodnie z Pana żądaniem drogą
elektroniczna w dniu 2 5.05.101 lroku.
Ad. 36 Koszt opracorr'allitl rr'1'rriósł 32 000 złotych.

Ad. 37. Mimo to, Że nic nra obowiązku ich zamieszczania na BIP, informacje wprowadzane są na
bieŹąco.

Ad. 38. okreś]ato 51LltliLtlll 'l'rŹil1sportowe oraz analiza wielokryterialna w ntm za'warta'
Ad. 39. .I.W. - dccyzjc porljcla Itada Miejska.

Ad' ,l0 Koszty

rr1'Ilililljltcc

z

realizacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania

plzęstrzennego ..Sict1lc Zac)l(lcl'', przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 282/XXXII/2009 z dnia
Ż5 '09.2009 loku' clotr czipc rvartości gruntów wykupionych pod przedłuŻenie ul. okulickiego (od
ul. Polnej c1o ul. TlarrgLr[ta) to lirvo1a 226 356,50 zł.

fr

Ad.4l

oraz Ad. ,ł,łI'orłrld1'' uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zostały
okeślonew oLzeczenitt dec1zji organu II instancji' Decyzję dostarczono stronom postepowania.

Ad' 42 orv' Ad. 45 Sallra procedura uzyskania decyzji środowiskowej nie generuje kosztów. Koszt
_ raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

miasta to lł'ykonarrie c]Ll]<unctrtu

Ad. 43 oraz Ad. .16
Uwzględnienie przez Sat-llorzaclowe Kolegium odwoławcze odwołania strony od decyzji
Burmistrza Miasta Sicrpc llic skutkuj e konsekwencjami dla pracownika. Rozstrzygnięcia
uchylające decyzję są ]iltrioze]lle i podejmowane z pełną świadomościąŹe gmina ich zaskarżyó nie
może.

Ad. 41 orzlz,19 Raporty o odc1ziaływaniu na środowisko dla obu przedsięwzięć' o którym mowa
w Pariskim p-iśrrlie został spor-ządzony zgodnte ze sztuk% przez zespół specjalistów posiadających
wysokie kwalililracje. Wad]ilvośćdokumentu jest Pana subiektywną oceną Nie istnieje Zależność
między treściąraportórv a uclr,vIcniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ad. 48 Koszty porriesitlrre na r,vykonanie raportów o oddziaływaniu na środowiskowyniosły łącznie
38 430 złotych.

Ad.50. Nic są 10 sktltki fillallsowe tylko koszty miasta wynikające z polozumienia- ostateczna
kwota będzie Znana \V motllellcie powstania dokumentacj i budowlanej wrM z kosztorysami , po
przeprowadzeniu pIZctxrgu na buclowę, jeŻeli porozumienie wejdzie w etap realizacji.
Ad.51' W kaŻcl1'nl roliLr i na liaŻdv etap realizacji sązabezpieczanę w budŻecie miasta Sierpc

.

Ad.52. i.w.

Ad.53' Nie było takiej potrzcb1'.

Ad.54. Taki bilans zostanic zrobiony jak pozew zostanie złoŻony. To sąd będzie weryfikował
zasadnośó pozw1l a nic p1tając1,'

Ad.55. Proszę sprecyzować

o

jakie warunki chodzi?

Ad.56. Studirul tlans]]ol'to\\,c rvvkonane zostało przez specjalistów zgodnie ze sztuką ,polega ono
na analizic falrtów w s1losób obiektywnie określonych.
Ad.57. Pytanie

sfor't-l-tlt

lowatlc rv sposób niezrozumiały.

Ad.58. Na wszystkic pytania zostały udzielone odpowiedzi bezpośrednio pytaj ącym w róŻnej
formie: na Spotkaliac]r. lra stl'ot-lic bip, bądŹ pisemnie

Ad.59.Tak. .jeślitylko będą

sprz1' jające na to

.

walunki- w}.tyczne itd. Z GDDKiA.

Ad.60. Nic znatu tal<icgtl prtliekttr (obwodnicy Południowej).

Ad.61. Ulica Witosa rrie jcst rozpatrywana indywidualnie w Studium Transporlowym, natomiast
taka analiza była r'v1'lionanll na potrzeby Studium Transpońowego Miasta Sierpc i znajduje się w
tym opracorł'aniu.

Ad.62 oczywiście. tclcny tc rł'skazane są w obowiązujących aktualnie miejscowych planach
zagospodarowania przcstrzcn ncgo miasta Sierpca.

Ad.63 Zalrres rrzgodnleń i opiniowania projektów planów miejscowych, m. in' tych do których
wprowadzono rozr,viilzania komunikacyjne reguluje art. 17 pkt 6a i b ustawy o planowaniu
i zagospodar owaniu przcstLzcr.u.tym.

Ad.64. patrz ad.18,19

Ad'65' Pisnlo

tr

'

jeJnrlzllacz-tlie olireśla na jakie wystą)ienie jest to odpowiedŹ.

Ad.66. Tak. nasza lealicja b1'ła patrz ad.18., Ad.19.

Ad.ó7. Podczas spo11'ar-ria z lr'rioszkńcami w dniu 21.11.2011r. poruszano kwęstie wykonania
nowego odcinka dlogi wojcrr,ódzkiej Nr 560 w mieścieSierpc na odcinku od ulicy Płockiej
do ulicy Kościuszki' I'ańskic pisrno z dnia 24.01.2012 roku nie wnosiło uwag merytorycznych
do opracowatlia zaniclrtlego odcinka., a jedynie uwagi do notatki słuŻbowej sporządzonej z tego
spotkania. Parlskie pisIllo znl.jduje się w dokumentacj

i

tut. urzędu.

Ad.68.M. In. Na protcsty s},gllo\,vane równieŻ przez autora

p1.tań

Ad.69.Głownym por'l'odem jcst br'ak środków finansowych i woli inwestorów (GDDKiA' MZDW)

i opracowania zlvięane z okeśleniem jej
chalakteru (droga eks1lresou'a. autostrada) są aktualne od 14_15 lat.
W kol-rtekściczamierztlttegtl llI-zez Burmistrza opublikowania kalendarium prac dotyczącego tych
kwestii zarządzono 1lt'zeszLtltan ic archiwum w celu odnalezienia stosownych dokumentów.
Kalendarirrnl pIac ZoSLlL]lie 1lorlanc do publicznej wiadomości.
Ad.70. Kwestia rozri iipallia przebiegu drogi S10

Ad.7l.Tak

b.vł.v

Ad.72.Tak (Studiun

l'r

anspor-torve,

plany zagospodarowania itd.)
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