
Treść wspólnego stanowiska samorządów i strony społecznej w sprawie budowy drogi 

wojewódzkiej nr 635: 

 

Wspólne stanowisko 

z dnia 18 czerwca 2016 roku Stron: 

- Gminy Radzymin reprezentowanej przez Burmistrza Radzymina – Krzysztofa Chacińskiego w 

obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Dobrzynieckiego 

- Gminy Wołomin reprezentowanej przez Burmistrza Wołomina – Elżbietę Radwan 

- Powiatu Wołomińskiego reprezentowanego przez Starostę Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego 

- Partnerów społecznych Marka Chrustowskiego i Zofię Szewczuk-Pawłowicz, działających w ramach 

Towarzystwa na Rzecz Środowiska 

 

Ustalenia: 

1. Wszystkie Strony zgodnie oświadczają, że priorytetem w ich dotychczasowych działaniach 

było podniesienie komfortu życia mieszkańców Nowego Jankowa, Gminy Radzymin i Powiatu 

Wołomińskiego. 

2. Podnoszenie komfortu życia, o którym mowa wyżej odbywać się ma poprzez rozwój 

cywilizacyjny, w szczególności infrastruktury, z poszanowaniem środowiska, mieszkańców 

oraz ich mienia 

3. Strony zgodnie oświadczają, że budowa drogi wojewódzkiej nr 635 od miejscowości Czarna 

do węzła Wołomin przy trasie S8 pozwoli uniknąć wielu negatywnych zjawisk społecznych, w 

szczególności wzmożonego ruchu pojazdów przez miejscowość Nowy Janków do węzła 

Wołomin na trasie S8, co stanowić będzie zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, a poprzez 

wstrząsy i hałas stanowić będzie realne zagrożenie dla mienia. 

4. Do dnia dzisiejszego każda ze stron dążyła do tych samych celów – podniesienia komfortu 

życia mieszkańców Nowego Jankowa, Gminy Radzymin i Powiatu Wołomińskiego oraz 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa, jednak obrała inną, zgodną z prawem i własnym 

sumieniem drogę do ich realizacji 

5. W wyniku niniejszego porozumienia każda ze stron nieco zmienia sposób realizacji w/w 

celów, tak aby własne działania nie niweczyły działań innych stron. 

6. Od momentu zawarcia niniejszego porozumienia władze samorządowe, organizacje 

społeczne i mieszkańcy traktują się po partnersku i mają świadomość posiadania tych samych 

wspólnych celów 

7. Strona samorządowa zobowiązuje się do: 

- Powiat Wołomiński zaprojektuje i wykona chodnik w Nowym Jankowie 

- Powiat Wołomiński wykona nakładkę asfaltową w Nowym Jankowie 

- Gmina Radzymin wykona nakładkę asfaltową w ulicy Gościniec w Nowym Jankowie 

- Gmina Wołomin wykona nakładkę asfaltową w ulicy Gościniec w Czarnej 

- Gmina Radzymin sporządzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Nowym 

Jankowie 

- Wszyscy reprezentanci samorządowi zobowiązują się do zabiegania i doprowadzenia do 

przesunięcia granicy drogi serwisowej wzdłuż nieruchomości dz. e. nr 169/1 w obrębie Nowy 



Janków o co najmniej 80 cm, co umożliwi obsługę i konserwację ogrodzenia i budynku. Jeśli 

okaże się to niemożliwe wówczas Gmina Radzymin zobowiązuje się do przesunięcie granicy w 

sposób opisany powyżej po przejęciu drogi serwisowej przez gminę co stanie się [możliwe] 

po wybudowaniu trasy S8. 

8. W wyniku niniejszego porozumienia partnerzy społeczni i  będą dążyć do wybudowania drogi 

635 poprzez wycofanie wszelkich skarg i odwołań w toczących się postępowaniach 

administracyjnych dotyczących drogi wojewódzkiej nr 635. 

9. Władze samorządowe będą zapraszać przedstawicieli na spotkania organizacyjne, 

konsultować kluczowe kwestie związane z rozwojem obszaru Nowego Jankowa ze 

szczególnym uwzględnieniem spraw środowiskowych i spraw społecznych. 

10. Gmina Radzymin oraz pozostali partnerzy samorządowi zobowiązują się do przedstawienia 

treści porozumienia mediom, zabiegania i dołożenia wszelkich starań o poprawę i 

rehabilitację wizerunku stowarzyszenia w opinii publicznej. 

/-/ Elżbieta Radwan 

/-/ Kazimierz Rakowski 

/-/ Krzysztof Chaciński 

/-/ Krzysztof Dobrzyniecki 

/-/ Marek Chrustowski 

/-/ Zofia Szewczuk 


