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Sołtys działa, a rada sołecka wie …
I. Na spotkaniu rady sołeckiej omawialiśmy:
– termin zorganizowania Zebrania Wiejskiego i zaproszenie na to Zebranie burmistrza Zdzisława Lisa;
– propozycje wniosków do Funduszu Sołeckiego 2016 r. Nasze wnioski są podobne do tegorocznych, ale mieszkańcy będą
głosować i podejmowac uchwałę na Zebraniu Wiejskim 30 sierpnia o godz 14.00
w świetlicy przy ul. Jelonka 2;
Przypominamy Fundusz Sołecki to są
pieniądze dla poszczególnych sołectw, na
wykonywanie zadań własnych gminy. Zadania, które podejmą sołectwa są finansowane przez urząd gminy – my zamawiamy i przekazujemy faktury gminie, która
płaci zleceniobiorcom;
– organizację spotkania integracyjnego
mieszkańców 13 września, czyli Święto
Pieczonego Ziemniaka;
– sprawę wodociągu w Nowinkach – 25
posesji w tej wsi nie jest podłączonych do
sieci wodociągowej;
II. Przygotowywaliśmy otwarcie sygnalizacji przy Bazarku zapraszając Starostę
i Zarząd Powiatu oraz Burmistrza i Radę
Gminy, a także Proboszcza naszej Parafii
(relację z uruchomienia sygnalizacji można obejrzeć w naszej zalesiańskiej telewizji klikając na stronę www.tvzalesie.pl);
III. Braliśmy udział w spotkaniu, na którym podpisano umowę pomiędzy Gminą
a PKP w sprawie modernizacji odcinka
linii kolejowej Warszawa-Radom. Modernizacja obejmuje wymianę torów, budowę
nowych zadaszeń na peronach, przejść dla
niepełnosprawnych i przejazdów przez
torowiska. Utrudnienia w ruchu potrwają
ok. 20 miesięcy. W tym czasie uruchomiona będzie komunikacja zastępcza –
o terminach będziemy informować
IV. Interweniowaliśmy kilka razy ws.
zamykania na łańcuch placyku zabaw na
boisku – mamy nadzieję, że taka sytuacja
się nie powtórzy
V. Z okazji Święta Wojska Polskiego rada
sołecka zawieszała, a po święcie – zdejmowała flagi państwowe wzdłuż ul. Pio-

nierów, Wiekowej Sosny i Białej Brzozy.
Flagi kupiliśmy z Funduszu Sołeckiego.
Nasz pomysł spodobał się i sąsiednie wsie
też chcą złożyć wniosek w Gminie o zakup flag. Daliśmy dobry przykład;
VI. Opracowywaliśmy i przekazaliśmy
nasze propozycje do budżetu Gminy i Powiatu na rok 2016;
VII. Poprosiliśmy Powiat (właściciela drogi), o zabezpieczenie słupkami drogowymi
kawałka nowego chodnika przy Bazarku.
Samochody interesantów instytucji znajdujących się w budynku GS-u wjeżdżają na
ten chodnik robiąc sobie z niego parking;
VIII. Poprosiliśmy Gminę o progi zwalniające na ulicy Promiennej i Słonecznej
– jeszcze nie mamy odpowiedzi;
IX. Rozwoziliśmy kruszywo przekazane
nam przez Gminę kierując dziesięć 30-tonowych pojazdów na poszczególne ulice,
których mieszkańcy zamawiali kruszywo. Kierowcy musieli dzielić zawartość
jednego samochodu na trzy wysypania
z czego nie byli za bardzo zadowoleni, ale
chętnych ulic było więcej niż liczba samochodów z kruszywem.
X. Z okazji 85-lecia naszej wsi oganizujemy wydanie albumu „Ulicami Zalesia”
autorstwa Macieja Zadrąga. Zwracamy
się o współfinansowanie tego albumu do
Gminy i Centrum Kultury w Piasecznie.
Sami z Funduszu Sołeckiego 2015 przeznaczamy 2000 zł – wydanie 500 egzemplarzy ma kosztować 8000 zł;
XI. Osobom skierowanym do sołectwa
przez kuratorów w dalszym ciągu zlecamy sprzątanie poboczy ulic. Opisujemy
ich pracę i omawiamy na spotkaniach
z kuratorami. Dlatego prosimy o zgłaszanie do sołtysa szczególnie zaśmieconych
miejsc w naszej miejscowości – sprzątniemy, kiedy tylko zgłosi się kolejna osoba
„do odróbki”.
***
Zaproszenie od Rady Sołeckiej:
Rada Sołecka po raz kolejny organizuje
Święto Pieczonego Ziemniaka – w tym
roku – 13 września, jak zwykle – na boisku Domanka. Już możemy odkładać nie-

potrzebne rzeczy, bibeloty, które nam się
znudziły, aby je sprzedać na naszym małym pchlim targu lub zamienić w trakcie
sąsiedzkiej rozmowy przy dobrej muzyce
i poczęstunku Rady Sołeckiej.
***
Kontakt z sołtysem:
tel. 691 500 242; 22/844 03 29,
ul. Porannej Zorzy 1; dyżur sołtysa:
poniedziałek g. 17–19 i piątek g. 10–12,
ewastroinska@poczta.onet.pl
Sołtys Ewa Molenda-Stroińska

***
PRZYDATNE TELEFONY

Centrala Urzędu Gminy
22/70 17 500
Wydział Gospodarki Odpadami
Urzędu Gminy 22/736 29 84
Telefon ws. awarii oświetlenia ulic:
22/720 39 07 (całą dobę)
Pogotowie kanalizacyjne PWiK:
603 309 399
Pogotowie wodociągowe:
603 309 399
Pogotowie energetyczne:
22/701332 20
Posterunek Policji w Zalesiu:
22/757 87 96
Komenda Powiatowa Policji
w Piasecznie:
(22) 756 70 16 oraz 997 i 112
Nasz Ośrodek Zdrowia:
22/756 52 45
Przychodnia Piaseczno,
ul. Fabryczna: 22/ 735 00 37
Szpital Św. Anny Piaseczno:
22/735 41 00
Poczta Zalesie Górne:
22/756 52 48
Parafia Św. Huberta
w Zalesiu Górnym: 22/757 86 13
Szkoła Podstawowa: 22/756 52 17
Gimnazjum: 22/22/757 88 73
Dom Kultury przy ul. Jelonka:
500 162 993
Nadleśnictwo Chojnów:
22/727 57 52

Sołectwo Zalesie Górne,
dnia 12 sierpnia 2015 r.

Zalesie Górne, 14.08.2015 r
SiRS/ / /2015
Pan Zdzisław Lis
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

WNIOSEK

WNIOSKI

(projekt Rady Sołeckiej
na zebranie wiejskie
w dn. 30.08.2015 r.)

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia
Górnego w imieniu mieszkańców
zgłasza propozycje zadań do budżetu Gminy na 2016 rok:
I. Wykonanie oświetlenia:
• Ulica Złocistych Łanów na wysokości nr 16A
• Ulica Leśny Zaułek na odcinku
od Wiekowej Sosny do Pięknej
• Na odcinku pomiędzy ul. Jesionową a Spacerową przy drodze
873
• Wykonanie punktu zasilania
energetycznego na boisku KS
Hubertus
II. Modernizacja oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych:
• Parkowa/Nowinek
• Wiekowej Sosny/Leśnych Boginek
• Wymiana opraw na nowe, wykorzystujące technologie LED
III. Wykonanie w ramach remontu- odwodnienia i utwardzenia nawierzchni/nakładki asfaltowej:
• Jasna (od Leśnej do Jagodowej)
– utwardzenie tłuczniem oraz
nakładka na całości
• Biedronki (od Wzgórz do Sinych
Mgieł) – nakładka asfaltowa
• Widna (od Nowinek do Południowej) – nakładka asfaltowa
• Jastrzębi Lot, Złotej Jesieni oraz
Zagajników – nakładka asfaltowa
• Zaczarowanej Róży – nakładka
asfaltowa
• Połączenie ulicy Pięknej z Południową – nakładka asfaltowa
• Złocistych Łanów – wykonanie
nawierzchni HanseGran

• Świetlana – nakładka asfaltowa
• Leszczynowa – nakładka asfaltowa
• Echa Leśne – nawierzchnia
z tłucznia

1) Druk Biuletynu Sołeckiego „Przystanek
Zalesie” – szacowany koszt około 7.300 zł.
Pokrycie kosztów druku i składu.

IV. Wykonanie chodnika na Jesionowej

2) Wsparcie działań społecznych –
szacowany koszt około 2.000 zł.
Wsparcie lokalnych inicjatyw
integracyjnych.

V. Modernizacja sieci wodociągowej i przeglądy techniczne, w tym
budowa wodociągu do miejscowości Nowinki

3) Zajęcia pozaszkolne – szacowany koszt
około 9.425 zł.
Zakup materiałów do zajęć dla klubu kultury
i świetlicy, zakup wyposażenia

VI. Realizacja projektu zagospodarowania Bazarku, etap II – wiaty i stoiska dla handlujących (wykonanie w drewnie)

4) Zakup i montaż architektury sportowej
i rekreacyjnej – szacowany koszt około
7.000 zł
Zakup i montaż zabawek, elementów siłowni,
innych urządzeń rekreacyjnych oraz ławek
i koszy

VII. Zaplanowanie środków na II
wydanie książki „Zalesie Górne
1930-2000”
VIII. Zabezpieczenie środków na
pokrycie kosztów opracowania
koncepcji studium społecznego
planu zagospodarowania wsi Zalesie Górne
IX. Zabezpieczenie bieżącego
utrzymania dróg gruntowych poprzez przeznaczenie środków na
utwardzenie 3 ulic w Zalesiu Górnym, aby były przygotowane pod
nakładki lub kostkę. Profilowanie dróg, zdaniem rady sołeckiej,
jest nieefektywne i przynosi tylko
chwilowy rezultat.
X. Zagospodarowanie terenów
wokół dworca PKP – parkingi,
park przy dworcu

•

5) Kulturalne Zalesie – szacowany koszt
około 8.000 zł
Wsparcie imprez kulturalnych na terenie
sołectwa
6) Promocja Zalesia Górnego – szacowany
koszt około 1.000 zł
Zakup i druk materiałów promocyjnych.
7) Nagrody i trofea na turnieje –
szacowany koszt około 2.000 zł
Zakup trofeów na turnieje sportowe
i imprezy kulturalne
8) Materiały – szacowany koszt około
1.000 zł
Zakup materiałów do sprzątania.
Razem szacowane koszty
realizacji wniosku: 37.425 zł.
(-) Sołtys sołectwa

Naszą gazetę można przeczytać również na stronach: zalesie-gorne.eu; zalesie-gorne.pl; powiat-piaseczynski.info; naszepiaseczno.pl, piaseczno4u.pl
Aktualności z Piaseczna można obejrzeć na stronie: itvpiaseczno.pl. Informacje z Zalesia również na www.tvzalesie.pl
WYDAWCA: RADA SOŁECK A ZALESIA GÓRNEGO. Redagują: Łukasz Kamiński wraz z zespołem.
Adr es redakcji: 05–540 Zalesie Górne, ul. Porannej Zorzy 1, tel. 691 015 455 Mail: l.kaminski@piaseczno.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo do skrac ania nadsyłanych tekstów. Nak ład 700 egz. Druk i łamanie: wwwstudiofuria.com.pl. Pomoc Klub Senior a
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Jesteśmy aktywni
i poznajemy piękno naszego kraju
Seniorzy z Klubu „ Złota Jesień” konsekwentnie realizuję program aktywnego spędzania czasu wolnego.
Aktywność jest synonimem życia.
Jest warunkiem prawidłowego rozwoju
i podstawą leczenia wielu chorób, opóźnia procesy starzenia się. Aktywność jest
wreszcie obszarem działalności, który daje człowiekowi szansę wyrażania siebie.
Celem aktywności propopnowanej przez
Klub jest utrzymywanie sprawności intelektualnej i fizycznej, samodzielności,
zaradności, i umiejętności współżycia
z ludźmi w grupie, środowisku lokalnym.
Ostatnie wyjazdy były sprawdzianem
na ile udaje się nam realizować plany,
i chcemy się podzielić z czytelnikami
Przystanku wrażeniami z dwóch wyjazdów – 29 kwietnia pojechaliśmy na
Podlasie, w końca czerwca do Trójmiasta.
Celem pierwszej wycieczki był Kodeń
i Kostomłoty. Podzielimy się z Państwem
szczegółami naszej pielgrzymki. Kodeń
to piękna nadbużańska wieś z Sanktuarium z obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej, zwanej też Królową Podlasia. Kościół Św. Anny zbudowany przez pobożnego Mikołaja Sapiehę stoi przy kodeńskim
rynku. Kodeń przez kilka stuleci należał
do jednej z gałęzi rodu Sapiehów i ma
barwną, sięgającą XV wieku historię.
W 1629 roku jeden z właścicieli Kodnia,
słynący z pobożności Mikołaj Sapieha
(nosił nawet z tego powodu przydomek

Pius), rozpoczął budowę
kościoła
katolickiego, wzorowanego na bazylice Św. Piotra
w Rzymie. Wkrótce potem poważnie
zachorował i w nadziei na cudowne
wyleczenie udał
się z pielgrzymką
do samego papieża – po audiencji
u niego istotnie
ozdrowiał. Popadł
jednak w inne kłopoty – w kaplicy papieskiej obejrzał sławny obraz Madonna de Guadelupe, wg. legendy namalowany w VI wieku przez Św.
Augustyna na wzór statui Matki Boskiej
dłuta Św. Łukasza Ewangelisty, i zapałał do niego tak gwałtowną miłością, że
zdecydował się ukraść obraz i uprowadzić
go do Polski! Został z tego powodu ekskomunikowany przez Urbana VIII, nie
poddał się jednak, po kilku latach uzyskał
wybaczenie i zezwolenie na zatrzymanie
świętego obrazu w Kodniu, gdzie można
go podziwiać do dzisiaj .
Sanktuarium otacza rozległy park,
pełen pięknych starych drzew. W parku
znajduje się, ołtarz polowy, pomnik Św.
Andrzeja Boboli i Droga Krzyżowa z oryginalnym zestawem drewnianych rzeźb.

Z Sanktuarium w Kodniu pojechaliśmy do Kostomłotów, gdzie znajduje się
jedyna na świecie parafia greckokatolicka
obrządku
bizantyjsko–słowiańskiego.
Neounicka parafia w Kostomłotach liczy
zaledwie ok. 150 wiernych – potomków
prawosławnych mieszkańców Rzeczypospolitej. Proboszcz – Ks. Zbigniew Nikoniuk przez ponad godzinę opowiadał
o historii cerkwi, parafii, o budowaniu
jedności Kościoła, także przez zwyczajną ludzką otwartość i gościnność. Do
Kostomłotów przyciąga nie tylko niepowtarzalna atmosfera cerkwi, gdzie można
się zadumać w modlitwie przed ikonami
w blasku cerkiewnych lampek i świec, ale
także piękno nadbużańskiej doliny, wyjątkowo czysta przyroda.
Wyjazdu do Trójmiasta nie opiszemy tak szczegółowo z uwagi znacznie
większą popularność i znajomość trasy
zwiedzanej przez nas. Nasz program to
zwiedzanie Gdyni – wizyta w Oceanarium , spacer nadmorskim bulwarem i podziwianie zacumowanych historycznych
okrętów – Daru Pomorza, Błyskawicy.
W Sopocie – spacer po molo. Zwiedzanie z przewodnikiem – Oliwa: Archikatedra Trójcy Św. – zwiedzanie i wysłuchanie koncertu organowego. Gdańsk:
kościół św. Brygidy, Bazylika Mariacka,
Długi Targ, Żuraw, Westerplatte.
Wizyta w Sztutowie – zwiedzanie
z przewodnikiem Muzeum Sztutthof.
Noclegi spędzaliśmy tuż nad samym
morzem w Kątach Rybackich.
Klub Seniora
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Dzieci dzieciom – kącik twórczości dziecięcej
Drogi Czytelniku! Drogie Dzieci
i Drodzy Rodzice!
Mamy przyjemność przedstawić Wam
„Kącik twórczości dziecięcej”, który powstał z myślą o tych, którym bliska jest
twórczość dzieci i rozwijanie tej sfery
osobowości.
Będziemy prezentowali fragmenty
twórczości literackiej i plastycznej dzieci
z Zalesia Górnego i okolic, który każdorazowo będzie kanwą i inspiracją dla aktywności twórczej, którą można wykonać
w domu. Będzie to zarazem możliwość
odniesienia się do swojej znajomości języka angielskiego albo hiszpańskiego
w formie tworzenia własnego słowniczka
obrazkowego.
Zapraszamy do uczestnictwa w nowo
powstałym projekcie.

Kamień Nie Kamień
Był sobie Kamień (stone), który wcale
a wcale nie chciał być kamieniem. Leżał
pod sosną w wysokich górach (mountains) i mówił tak: „Chcę być słońcem
(the sun)”. Usłyszał to Dobry Czarodziej
i zamienił go w słońce. Kamień Nie Kamień świecił całymi dniami i nocami,
aż w końcu pewnego poranka, słone wody (water) zamieniły się w sól, a rośliny
(plants) wyschły na suchy pieprz. Kamień powiedział wtedy: „Nie chcę już
być słońcem, tylko chmurą deszczu (rainy
cloud)”. Dobry Czarodziej znowu przybył
z pomocą i zamienił go w chmurę. Deszcz
(rain) zaczął się lać dniami i nocami, bez
przerwy. Doszło do tego, iż było tak dużo
wody, że wszyscy musieli nosić kapoki,

żeby nie utonąć, a wtedy nasz bohater
rzekł: „Nie chcę już być chmurą deszczu
tylko królem świata”. Jak zwykle Dobry
Czarodziej i tym razem spełnił jego życzenie. Zaczął panować nad światem (the
world) ale i to mu się nie spodobało, gdyż
miał na głowie tyyyyyyyyle spraw. Woda z morza (the sea) skarżyła się królowi,
że nie jest słodka, a woda z rzek skarżyła się, że nie jest słona. Ludzie zaczęli
narzekać dlaczego latem jest tyle burz,
a zimą pada śnieg. Nie podobało im się
też, że wiosną rosną kwiaty (flowers) a jesienią spadają liście z drzew (trees). Król
Kamieniks I żył w ciągłym zmartwieniu
i powiedział: „Ja już nie chcę być królem
Kamieniksem I, chcę sobie odpoczywać
w górach, pod moją sosną”. Dobry Czarodziej, przyjaciel Kamienia znowu spełnił
jego prośbę, ponieważ był bardzo wyrozumiały. A ponieważ żaby to wszystko
słyszały, to ludziom to wypaplały. Od tej
pory wspomnianą sosnę nazwano Sosną
Drzemiącego Kamienia.

Stone
Trees
The sun
Water
Plants
Rainy Cloud
Rain
The world

Koniec (The End)
Opowiadanie napisała
Ania Szymańska, lat 7.

A teraz namalujcie świat przyrody.
Wytnijcie angielskie słówka i przyklejcie
je na namalowaną pracę. Czy pamiętacie
jak się wymawia te słowa? Jeśli nie znacie ich lub je zapomnieliście, możecie
zajrzeć na stronę internetową www.diki.
pl- bezpłatny słownik internetowy języka
angielskiego. Miłej zabawy przy tworzeniu własnego projektu .

The sea
Flowers
Trees
Opracowanie Sylwia Zabor-Żakowska
prawa autorskie zastrzeżone

KOMUNIKAT KLUBU KULTURY
Klub Kultury w Zalesiu Górnym
uprzejmie informuje o rozpoczęciu zapisów na zajęcia: plastyczne, szachowe,
modelarskie, wokalne (dorośli) oraz na
zajęcia z retoryki (młodzież). Planujemy
także rozpoczęcie nowego rodzaju zajęć
związanych z gimnastyką korekcyjną, połączoną z zasadami zdrowego żywienia.
Zapisów można dokonywać osobiście
w Klubie Kultury, ul. Jelonka 2 w dni
powszednie w godz: 14.00-18.00 lub
4

mailem: a.szczygielski@tlen.pl – podając: rodzaj zajęć, imię i nazwisko uczestnika, wiek, telefon i mail opiekunów oraz
ew. ulgi z tytułu Karty Dużej Rodziny.
Szczegółowy rozkład zajęć, data ich
rozpoczęcia oraz wysokość opłat zostanie
podana na początku września, po ustaleniu planu lekcji w Szkole Podstawowej.
Dotychczasowi uczestnicy zajęć proszeni są o potwierdzenie chęci kontynuowania udziału w zajęciach do 1 września br.

Generalnie początek zajęć w naszej
placówce planowany jest od dnia 15
września (wtorek), wcześniejszy początek zajęć, tj. 5 września (sobota) o godz.
9.30 planowany jest jedynie w modelarni.
Serdecznie zapraszamy.
Kierownik Klubu Kultury
Andrzej Szczygielski
tel: 500 162 993
nr 6/2015, SIERPIEŃ

Nowinki, 5 sierpnia 2015 r.
Mieszkańcy miejscowości Nowinki
Wójt Gminy Prażmów
ul. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów
WNIOSEK DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WSI USTANÓW
My niżej podpisani mieszkańcy miejscowości Nowinki, wnioskujemy o nie zmienianie
przeznaczenia działki nr 303 w Ustanowie oraz którejkolwiek z działek położonych pomiędzy torami a rzeką Czarną/Zieloną w tej miejscowości (patrz załącznik graficzny). Jednocześnie zgłaszamy uwagi do uchwały nr IX.62.2015, która została zatwierdzona 30 czerwca
br. przez Radę Gminy Prażmów. Sprzeciwiamy się lokalizacji oczyszczalni ścieków (w wersji tzw. rezerwowej dla przyszłej budowy sieci kanalizacyjnej) na działce nr 303 w Ustanowie
oraz na którejkolwiek z działek położonych pomiędzy torami a rzeką Czarną/Zieloną w tej
miejscowości.
UZASADNIENIE
Będąc właścicielami nieruchomości położonych w rejonie oddziaływania inwestycji, jaką
jest planowana budowa oczyszczalni ścieków w Ustanowie, pragniemy wyrazić nasz kategoryczny sprzeciw co do lokalizacji tego przedsięwzięcia, gdyż znajdowałoby się ono zbyt
blisko już istniejących budynków mieszkalnych oraz negatywnie wpłynie na środowisko
naturalne. Oczyszczalnia powstałaby bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie z otuliną leśną
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, rzeką Czarną/Zieloną, z której wód korzysta Ośrodek Wypoczynkowy Wisła w Zalesiu Górnym.
Planowane przedsięwzięcie wiązałoby się z negatywną immisją na tereny działek sąsiednich w szczególności poprzez:
roznoszący się silny odór,
zanieczyszczenie wód i powietrza,
problem z utylizacją odpadów,
zagrożenie chorobami,
ogólnym dyskomfortem życia,
wzrostem natężenia ruchu drogowego.
Powyższe immisje przyczynią się do ograniczenia wykorzystywania w/w terenu do celów
mieszkalnych, rekreacyjnych. Budowa oczyszczalni ścieków w Ustanowie, niezależnie od negatywnego wpływu na środowisko, będzie zagrażała dobru osobistemu oraz majątkowemu jej
mieszkańców, gdyż spowoduje utratę wartości nieruchomości znajdujących się w jej sąsiedztwie, ograniczy ich atrakcyjność dla potencjalnych nabywców domów mieszkalnych i działek.
My mieszkańcy miejscowości Nowinki zdecydowanie sprzeciwiamy się budowie oczyszczalni ścieków w Ustanowie, gdyż inwestycja ta będzie miała negatywny wpływ na środowisko
oraz warunki i komfort życia w jej otoczeniu. Będąc rodzicami, z troską spoglądamy na przyszłość naszych dzieci, które miały by się wychowywać w bezpośrednim otoczeniu oczyszczalni ścieków.
Jako właściciele działek sąsiednich chcemy mieć wpływ na ustalenia w planie zagospodarowania przestrzennego Ustanowa. Wykładnia zwrotu „teren działek sąsiednich” nie może
zostać zawężona do działek graniczących z działką, na której ma być realizowane przedsięwzięcie. Interpretacją pojęcia działek sąsiednich na gruncie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm) zajmował się
Naczelny Sąd Administracyjny, który przyjął szeroką wykładnię pojęcia działki sąsiedniej.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt: II OSK
467/07 stanął na stanowisku, że przez nieruchomość sąsiednią należy rozumieć nie tylko
działki gruntu bezpośrednio ze sobą graniczące, ale także nieruchomości nieposiadające
wspólnej granicy, lecz pozostające w zasięgu swoich wpływów. O interesie prawnym właścicieli nie decyduje bowiem fakt, iż dwie działki ze sobą bezpośrednio graniczą lecz to, że
jedna z nich znajduje się w strefie oddziaływania inwestycji lokalizowanej na drugiej działce.
Nie można zatem z góry ograniczać się jedynie do nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z tą, na której znajduje się, lub ma powstać, źródło oddziaływania, ale należy brać pod
uwagę zasięg oddziaływania.
Załącznik: mapa poglądowa
Z poważaniem,
Mieszkańcy miejscowości Nowinki
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Pan
Wojciech Ołdakowski
Starosta Powiatu
Piaseczyńskiego
Piaseczno,
ul.Chyliczkowska

Wnioski
do projektu budżetu
na rok 2016

Szanowny Panie Starosto,
Sołtys i Rada Sołecka Zalesia Górnego w imieniu
mieszkańców zgłasza propozycje zadań
do opracowywanego budżetu Powiatu na rok 2016:
I. Wykonanie chodnika na
ulicy Parkowej od apteki
do granicy z Ustanowem/
Wniosek składamy corocznie od 2001roku/
II. Kontynuacja remontu ulicy Pionierów
III. Budowa ronda koło
poczty – na skrzyżowaniu
ulic Parkowa, Leśnych Boginek, Wiekowej Sosny, Leśny
Zaułek
IV. Oczyszczenie studni
zbierających wodę z ulicy
Pionierów
V. Wykonanie remontu ul.
Gościniec Warecki – nakładka asfaltowa
VI. Wykonanie remontu ul.
Koralowych Dębów, z zachowaniem fragmentów zabytkowego bruku, na odcinku od ul. Wiekowej Sosny do
przejazdu kolejowego.
Z poważaniem
Sołtys i Rada Sołecka
Zalesia Górnego
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