
Raport z konsultacji społecznych 
dotyczących przebiegu projektowanej ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie

Konsultacje  społeczne  dotyczące  przebiegu  projektowanej  ulicy  Krymskiej
w  Leśniakowiźnie  zostały  przeprowadzone  na  podstawie  uchwały  Nr  XLIX-35/2018  Rady
Miejskiej w Wołominie z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Wołomin.

Celem przeprowadzenia konsultacji było umożliwienie partycypacji społecznej w procesie
projektowym przebiegu ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie poprzez:

1) informowanie społeczności lokalnej o planowanej inwestycji drogowej;
2) poznanie opinii mieszkańców o sprawie objętej konsultacjami, tak aby:
• stworzyć  płaszczyznę  bezpośredniego  współuczestnictwa  i  zaangażowania  mieszkańców

w podejmowaniu decyzji w sprawach przedmiotowej inwestycji drogowej;
• kształtować postawy współodpowiedzialności mieszkańców za rozwój gminy;
• zmaksymalizować efektywność i trafność procesu decyzyjnego.

Ogólna charakterystyka przebiegu poszczególnych wariantów, będących przedmiotem konsultacji

Wariant I (linia czerwona) – budowa ul. Krymskiej na odcinku od ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie
do ul. Matarewicza w Ossowie. 

Wariant  II –  budowa  ul.  Krymskiej  na  odcinku od  ul.  Watykańskiej  w Majdanie  do  ul.  Poligonowej
w Leśniakowiźnie i dalej do ul. Matarewicza w Ossowie.
  
Dodatkowo Wariant II zaproponowany został w trzech przebiegach:
IIA (kolor żółty) – od ul. Poligonowej droga kieruje się na północny – wschód biegnąc przez tereny leśne
i dalej po zachodnich granicach działek nr 24-41 obr. 02 Leśniakowizna do ul. Watykańskiej w Majdanie,
gdzie włącza się na skrzyżowaniu typu T na wysokości działki nr 194/4 obr. 03 Majdan. 
IIB (kolor granatowy) – od ul. Poligonowej droga kieruje się na północny – wschód biegnąc przez tereny
leśne  i  dalej  do  rejonu  działki  nr  27  obr.  02  Leśniakowizna  gdzie  projektowane  jest  skrzyżowanie
z ul. Szumiącą w Leśniakowiźnie, następnie poprowadzona jest prostopadle do działek nr 28 – 41 obr. 02
Leśniakowizna i włącza się w ul. Watykańską w Majdanie na wysokości drogi położonej na działce nr 220/6
obr. 03 Majdan. 
IIC (kolor niebieski) – od ul. Poligonowej droga kieruje się na północny – wschód biegnąc przez tereny
leśne i dalej do rejonu działki nr 27 obr. 02 Leśniakowizna gdzie projektowane jest skrzyżowanie z ul.
Szumiącą w Leśniakowiźnie, następnie przecina działki nr 35/1 – 43/2 obr. 02 Leśniakowizna, biegnie przy
lesie wzdłuż działek nr 46/9 i 46/4 obr. 02 Leśniakowizna i włącza się w ul. Watykańską na wysokości ul.
Rubinowej w Majdanie. 

Od ul. Matarewicza do ul. Poligonowej wszystkie warianty mają wspólny przebieg.

Do  konsultacji  społecznych  przedstawione  zostały  cztery  warianty  przebiegu  ulicy  Krymskiej
w Leśniakowiźnie.
Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Inwestycji.
Konsultacje  miały  charakter  opiniodawczy,  a  ich  wyniki  nie  są  wiążące  dla  organów  Gminy
Wołomin. 

Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. 
W konsultacjach mogły wziąć udział:

1. osoby  zamieszkujące  na  terenie  Gminy  Wołomin,  posiadające  czynne  prawo  wyborcze
w wyborach do władz Gminy,
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2. grupy  interesariuszy,  których  uczestnictwo  w  konsultacjach  było  szczególnie  pożądane
z punktu widzenia tematyki konsultacji:

• właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, na których planowany jest
jeden z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji;

• właściciele  nieruchomości  zabudowanych  i  niezabudowanych  sąsiadujących  z  jednym
z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Termin konsultacji
Konsultacje społeczne rozpoczęto w dniu 25.01.2019 r., zakończono w dniu 08.02.2019 r.

Działania informacyjne
Informacja o konsultacjach społecznych dostępna była na platformie internetowej do konsultacji
społecznych  https://wolomin.org/konsultacje/,  stronie  internetowej  Gminy  Wołomin
https://wolomin.org/,  na  portalu  społecznościowym  gminy  Wołomin  https://pl-
pl.facebook.com/wolomin,  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego,  u  Sołtysów wsi
Leśniakowizna i Ossów oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie:

1) elektronicznej  z  wykorzystaniem  formularza  konsultacyjnego,  dostępnego  na  platformie
internetowej do konsultacji społecznych https://wolomin.org/konsultacje/ - sondaż on-line;

2) pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego 
u Sołtysów wsi Leśniakowizna i  Ossów oraz w Wydziale Inwestycji  Urzędu Miejskiego
w Wołominie (pokój 206) wraz z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu osobistego;

Sposób głosowania na warianty
Głosy były weryfikowane według numerów PESEL oraz adresu zamieszkania osób uprawnionych
do udziału w konsultacjach społecznych. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach
mieszkaniec  dysponował  jednym  głosem.  W  przypadku  wypełnienia  kilku  formularzy  do
głosowania przez tę samą osobę do analizy wybrana została ankieta internetowa, natomiast ankiety
papierowe  zostały  wszystkie  unieważnione.  W  przypadku  wypełniania  kilku  formularzy
papierowych przez  tę  samą osobę do analizy wybrana  została  tylko  jedna  ankieta  a  wszystkie
pozostałe zostały unieważnione. 

Wagę głosu obliczano przy zastosowaniu współczynnika mnożenia według następujących zasad:
– dla  właścicieli  nieruchomości  położonych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  jednego

z wariantów przebiegu drogi -  trzykrotnie (oddany głos razy 3);
– dla właścicieli  nieruchomości  położonej  w odległości  do 5 km od jednego z wariantów

przebiegu drogi – dwukrotnie (oddany głos razy 2);
– dla  właściciela  nieruchomości  położonej  w  odległości  powyżej  5  km  od  jednego

z wariantów przebiegu drogi - jednokrotnie (oddany głos razy1).

Wyniki konsultacji
Obliczenie wyniku glosowania polegało na zsumowaniu punktów uzyskanych przez poszczególne
warianty przebiegu ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie. Na końcowy wynik głosowania składają się
więc wyniki głosowania w formie elektronicznej (on-line) i pisemnej z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego w postaci papierowej oraz waga głosu obliczona według wyżej opisanych zasad.

Liczba osób, która wzięła udział w glosowaniu 152, w tym:
• 29 osób oddało swój głos z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na
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platformie  internetowej  do  konsultacji  społecznych  https://wolomin.org/konsultacje/ -
elektronicznie on-line, w tym 4 głosy uznano za nieważne (dwie osoby złożyły po dwie
ankiety elektronicznie on-line, dwie osoby podały nieprawidłowy PESEL);

• 123 osoby głosowały pisemnie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci
papierowej,  w tym 18 głosów uznano za  nieważne  (7  osób nie  podało  swojego adresu
zamieszkania, 6 osób nie wyraziło zgody na przetwarzanie danych osobowych, 4 osoby nie
podały  nr  PESEL,  1  osoba  oddała  swój  głos  również  z  wykorzystaniem  formularza
konsultacyjnego  dostępnego  na  platformie  internetowej  do  konsultacji  społecznych  –
elektronicznie on-line).

Zestawienie wyników głosowania:
Łączna waga oddanych głosów wynosi - 322 
w tym:
Wariant I otrzymał głosy o łącznej wadze -17 (tj. 5.28 % oddanych głosów)
Wariant IIA otrzymał głosy o łącznej wadze - 305 (tj. 94,72 % oddanych głosów)
Wariant IIB otrzymał głosy o łącznej wadze - 0
Wariant IIC otrzymał głosy o łącznej wadze - 0
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Zestawienie wyników głosowania

Wariant I Wariant IIA Wariant IIB Wariant IIC

Waga  głosów  właścicieli
nieruchomości  położonych   w
bezpośrednim  sąsiedztwie  jednego
z wariantów przebiegu drogi

9 177 0 0

Waga  głosów  właścicieli
nieruchomości  położonych  w
odległości  do  5  km  od  jednego  z
wariantów przebiegu drogi

8 128 0 0

Waga  głosów  właścicieli
nieruchomości  położonych  w
odległości powyżej 5 km od jednego z
wariantów przebiegu drogi

0 0 0 0

Razem waga głosów 17 305 0 0

Głosy oddane on-line 5 20 0 0

Głosy oddane w postaci papierowej 2 103 0 0
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Podczas  konsultacji  społecznych,  prowadzonych  przez  Gminę  Wołomin  w  dniach  od
25.01.2019 r.  do 08.02.2019 r.,  największą wagę miały głosy oddane na Wariant IIA przebiegu
projektowanej ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie na odcinku od ul. Matarewicza w Ossowie do
ul. Watykańskiej w Majdanie.

Wskazany  podczas  konsultacji  społecznych  Wariant  IIA  projektowanej  ulicy
Krymskiej  rozpoczyna  się  od  skrzyżowania  typu  T  z  drogą  powiatową  nr  4314W  –
ul.  Matarewicza i  biegnie  „starym śladem” do ul.  Poligonowej.  Od ul.  Poligonowej droga
kieruje się na północny – wschód biegnąc przez tereny leśne i dalej po zachodnich granicach
działek nr 24 – 41 obr. 02 Leśniakowizna do ul. Watykańskiej w Majdanie, gdzie włącza się na
skrzyżowaniu typu T na wysokości działki nr 194/4 obr. 03 Majdan.
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