
 

 

Sochaczew, dnia 15 czerwca 2021 roku 

 

OR.152.1.2021.MO 

 

Pan Andrzej Orliński 

Radny Gminy Iłów 

 

 

W odpowiedzi na petycję z dnia 9 marca 2021 roku (data wpływu 16 marca 2021 roku) w sprawie 

budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807W w miejscowości Brzozów Stary, chciałabym 

poinformować że stan dróg powiatowych jest dla Zarządu Powiatu w Sochaczewie kwestią 

priorytetową dlatego Powiat Sochaczewski realizuje liczne inwestycje drogowe których celem jest 

poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania użytkowników dróg.  

Należy przy tym pamiętać, że przyjętą praktyką w przypadku remontu/przebudowy dróg 

powiatowych jest partycypowanie przez gminę (na terenie której realizowana jest inwestycja) 

w kosztach inwestycji w wysokości 50%. i dużej mierze wpływ na decyzję o realizacji danego 

przedsięwzięcia ma zabezpieczenie środków finansowych przez Radę Gminy. Dotychczas Zarząd 

Powiatu nie otrzymywał żadnych wiążących deklaracji, czy stanowisk Rady Gminy Iłów w sprawie 

realizacji ww. budowy chodnika.  

Niemniej brak chodnika na wskazanym odcinku drogi powiatowej 3807W w miejscowości 

Brzozów Stary i zagrożenia z tego wynikające są znane Zarządowi Powiatu, który chcąc 

pomóc mieszkańcom pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Anety Roskosz radnej Rady 

Powiatu w Sochaczewie (poparty przez Pana Jana Kraśniewskiego Wójta Gminy Iłów) 

i podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie wykonania dokumentacji 

projektowej na budowę bezpieczniejszych lokalizacji przejść dla pieszych na drodze 

gminnej i budowę i przebudowę chodników na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3807W 

i 3812W w Brzozowie Starym, przebudowę zatok autobusowych oraz budowę chodnika od 

drogi wojewódzkiej 577 w kierunku skrzyżowania wyżej wymienionych drogi). W tym 

momencie opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy na zadanie "Poprawa 
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bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W", który ma być wykonany do 

dnia 26 lipca.2021 roku. 

Po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego zostanie ogłoszony przetarg w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

Inwestycja będzie obejmowała przebudowę/rozbudowę skrzyżowania dróg, budowę/przebudowę 

chodników w celu zapewnienia komunikacji pieszych między przejściami oraz w obszarze 

oddziaływania przejścia dla pieszych wymianę nawierzchni lub konstrukcji jezdni na skrzyżowaniu 

lub dojazdach do skrzyżowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Andrzej Kierzkowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie 

2. Pani Wanda Dragan – Radna Rady Powiatu w Sochaczewie 

3. Pani Aneta Roskosz – Radna Rady Powiatu w Sochaczewie 

4. Pan Jan Kraśniewski – Wójt Gminy Iłów 

5. Rada Gminy Iłów 
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