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Nadarzyn, dnia 22.03.2023 r. 

1.7000.79.2022.AG 

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie 
Ul. Mazowiecka 14 
00-048 Warszawa 

Dot. budowy odcinka drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 „Paszków” na terenie gmin: Brwinów, Michałowice, 
Nadarzyn powiatu pruszkowskiego. 

Gmina Nadarzyn w nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami oraz pisma 
Nr I-1.460.77.2022.72.KI zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu w zakresie: 

1. Skomunikowania ul. Dolnej, Jodłowej, Jutrzenki, Miodowej, Zacisznej, Przy Lesie, Kokosowej, 
Ptasiej, Magnolii, Hortensji w Strzeniówce z węzłem Paszków poprzez drogę serwisową 
(dwukierunkowa jezdnia o szerokości 6m + ciąg pieszo-rowerowy dwukierunkowy) z węzłem 
Paszków na S8; 

2. Skomunikowania ciągów pieszo-rowerowych w ul. Jodłowej w Strzeniówce z duktem leśnym 
w miejscowości Kanie stanowiącym kontynuację ul. Turystycznej na terenie Komorowa - 

przejście przez Paszkowiankę 2. 

3. W świetle mostu nad korytem rzeki Utraty zlokalizowanie przejścia ciągiem pieszo-rowerowym 
lub pieszym. 

4. Likwidacja ronda na ulicy Pruszkowskiej w Granicy i bezkolizyjna przeprawa na kierunku 
Pruszków - Nadarzyn w ciągu ulicy Pruszkowskiej. 

5. Z przedstawionych wariantów akceptujemy do realizacji wariant zgodny z zapisami naszego 
studium lub ominięcie drogi w głąb lasu komorowskiego. Nie dopuszczamy przecięcie ul. 
Dolnej w Strzeniówce przez Paszkowiankę. 

6. Zapewnienie połączenia ciągiem drogi serwisowej „Osiedla Słoneczne” (gm. Brwinów) oraz 
miejscowości Granica i Nowa Wieś z węzłem Kanie na DW 719. 

7. Bezpieczne włączenie dróg serwisowych w Wolicy do węzła Paszków wraz ze 
skomunikowaniem dróg po stronie miejscowości Wolica z drogami po stronie miejscowości 
Nadarzyn. 

8. Zabezpieczenie akustyczne na całej długości drogi Paszkowianka od strony miejscowości 
Strzeniówka i Wolica. 

9. Sugerujemy, również aby Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił do Gminy 
Michałowice o zgodę na przejście drogi fragmentem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
Wsi Komorów (łąki, torfowiska), co uchroni znaczną część lasu przed wycinką, a tym samym



10. 

11. 

12. 

stworzy bufor dla mieszkańców Strzeniówki. Pozwoli, również Radzie Gminy Nadarzyn i Gminy 

Brwinów na podjęcie uchwały o objęciu ochroną konserwatorską części drzew znajdujących 

się na ul. Na skraju - o co wnioskowały towarzystwa ekologiczne. 

Po raz kolejny zgłaszamy konieczność zlecenie, w uzgodnieniu z GDDKiA przeprojektowania 

węzła Paszków na S8 i jego rozbudowę do pełnych czterech łącznic, które powinno być 

wykonane razem z budową Paszkowianki 2. 

Kwestią analiz przewidywanego potoku aut na „P2” decyzją inwestora powinno być podjęcie 

decyzji o przekroju Paszkowianki 1:1 lub 2:2. W przypadku przyjęcia do projektowania trasy 

o przekroju 1:1 powinna zostać pozostawiona koniecznie rezerwa do rozbudowy drogi. 

Gmina Nadarzyn wnioskuje także, o włączenie projektowanego ciągu pieszo — rowerowego 

wzdłuż Paszkowianki do istniejących już ciągów pieszo rowerowych w ulicy Pruszkowskiej 

poprzez ulicę Jodłową i ewentualnie Dolną oraz do ciągu pieszo-rowerowego na węźle 

Paszków w kierunku m. Walendów. 

  

Do wiadomości: 
I. 
2. 

Rada Gminy Nadarzyn 
a/a


