
 
Stanowisko Nr 3/2021 

Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 16 czerwca 2021 roku 

 
 
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie działań Burmistrza Łomianek 
zmierzających do wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na realizacji 
usprawnienia włączenia drogi dla autobusów komunikacji publicznej z infrastrukturą 
drogową – włączenie ulicy Starej Cegielni do ul. Kolejowej na terenie Gminy Łomianki. 
 
 
 

§ 1. 
Pozytywnie opiniuje działania Burmistrza Łomianek zmierzające do przejęcia w formie 
umowy użyczenia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania 
częścią rezerwy pasa drogi krajowej DK7 - ul. Kolejowej, stanowiącej część działki 
ewidencyjnej nr 545/16 z obrębu 0001, Łomianki- miasto, w zakresie od ul. Starej Cegielni do 
granic Gminy Łomianki na czas realizacji zadania polegającego na budowie zjazdu dla 
pojazdów transportu zbiorowego z ul. Starej Cegielni w ul. Kolejową. 

 
§ 2. 

Projekt umowy użyczenia obszaru opisanego w §1 stanowi załącznik do stanowiska. 
 

 



 

 
Uzasadnienie  

 
Przejęcie od GDDKiA w bezpłatne używanie części nieruchomości gruntowej położonej  

w pasie drogowym drogi krajowej nr 7, a dokładnie stanowiącej część pobocza trasy DK7 na 

odcinku od ul. Starej Cegielni do granicy Gminy Łomianki, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka o numerze 545/16 z obrębu 0001, Łomianki - miasto, jest niezbędne w celu 

zaprojektowania, a następnie wybudowania włączenia trasy autobusów komunikacji 

publicznej jadących od ul. Starej Cegielni w kierunku Warszawy. Położenie przedmiotu 

użyczenia wskazuje załączona do projektu umowy mapka. 

 

Zawarcie Umowy użyczenia umożliwi realizację zadania inwestycyjnego polegającego na 

poprawie obsługi komunikacyjnej transportu publicznego, w szczególności umożliwi 

skrócenie przejazdu autobusów jadących w kierunku Warszawy, zwłaszcza w godzinach 

porannego szczytu komunikacyjnego.  

 

Należy wskazać, że budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej obsłudze 

transportu publicznego na terenie danego samorządu, nie jest zadaniem GDDKiA jako 

instytucji realizującej rządowe zadania inwestycyjne. Jednakże bez zgody GDDKiA, 

sprawującej trwały zarząd nad w/w nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa,  

nie jest możliwe wybudowanie zjazdu z ulicy Starej Cegielni na ul. Kolejową i zrealizowanie 

spójnego planu przyspieszenia przejazdu na całej długości planowanej drogi przeznaczonej 

dla transportu publicznego.   

Celowość realizacji zadania inwestycyjnego uzasadnia konieczność osiągnięcia zamierzonego 

efektu, to jest skrócenie czasu przejazdu autobusów.     
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