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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 października 2020 r., w sprawie kontynuacji

budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy ulicy Głównej w miejscowości Stasi Las informuję,
co następuje:

Ad.l. Ulica Główna jest drogą publiczną kategorii "D", będącą w posiadaniu samoistnym
Miasta i Gminy Serock. Droga w granicach ewidencyjnych działki nr 80/3 obr. Stasi Las posiada
szerokość zmienną i zgodnie z obowiązującym dla tego obszaru miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego jest tylko częścią terenu przeznaczonego pod drogę publiczną
o łącznej szerokości 10m. Grunty zarezerwowane na poszerzenie drogi są sukcesywnie
wydzielane z sąsiadujących z nią działek stanowiących własność osób prywatnych i pozyskiwane
przez gminę. W celu osiągnięcia niezbędnej do realizacji wnioskowanych inwestycji pełnej
szerokości pasa drogowego, konieczne jest wydzielenie jego poszerzenia z pozostałych
przyległych do działki drogowej prywatnych nieruchomości, a następnie przeniesienie prawa
własności na rzecz gminy.

Ad.2. Proces inwestycyjny przedmiotowego zadania będzie obejmował następujące etapy:

dla budowy kanalizacji:
• opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej,
• opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji

o pozwoleniu na budowę infrastruktury,
• zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na budowę,
• wyłonienie wykonawcy robót w trybie przetargu oraz realizacja zadania.

dla przebudowy drogi:

• opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
• uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
• wypłacenie odszkodowań za przejęte w trybie specustawy drogowej grunty

przeznaczone na poszerzenie drogi,
• zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na budowę drogi,
• wyłonienie wykonawcy robót w trybie przetargu oraz realizacja zadania.

Ad.3. Harmonogram prac przewiduje w pierwszej kolejności wybudowanie kanalizacji sanitarnej
na opisywanym obszarze a następnie przebudowanie drogi wraz z jej oświetleniem. Dopuszcza się, że
opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy drogi
zostanie zrealizowane łącznie w ramach jednego zamówienia.



Ad.4. W projekcie wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej przewidziano na lata
2021-2026 kwotę w wysokości 2650000,00 zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
Serock: Stasi Las, Borowa Góra. W przyszłym roku w ramach zabezpieczonych środków planujemy
zlecić opracowanie koncepcji sieci kanalizacji sanitamej w tym rejonie. Budowa drogi będzie zgodnie
z przyjętą zasadą, którą kierujemy się przy planowaniu inwestycji drogowych na terenie Gminy,
realizowana po wyposażeniu drogi w pełną infrastrukturę podziemną tj. po zakończeniu budowy
kanalizacji sanitarnej.
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