………………imię i nazwisko……………..				……………,……………..
………………adres zamieszkania……….…..	
………………nr dowodu osobistego………….	
	Pan
	Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki

Oświadczenie

Ja niżej podpisany, chciałbym wyrazić swój sprzeciw przeciwko proponowanemu wariantowi rozbudowy drogi S17 nazywanemu „1C”-obwodnica Wólki Mlądzkiej, a przechodzącemu przez tereny miejscowości Dziechciniec i wsi Kopki, Lipowo, Żanęcin, części miasta Otwock na wschód za rzeką Świder.  Uważam, że wariant ten jest propozycją nie do przyjęcia ze względu na całkowicie nową ingerencję w obszary zamieszkane oraz obszary rekreacyjne będące zapleczem wypoczynkowym mieszkańców Otwocka i Warszawy, stanowiące jednocześnie wartościową ostoję siedlisk i gatunków ważnych z europejskiego punktu widzenia.
Jednocześnie chcę wyrazić poparcie dla przyszłego przebiegu drogi starym śladem z wiaduktem nad skrzyżowaniem drogi nr 17 z drogą łączącą Wólkę Mlądzką z pozostałą częścią Otwocka. Przebieg ten  jest zgodny z dotychczasowymi zapisami dokumentów regulujących zasady zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze  i nie koliduje z obszarami chronionymi (są to tereny ujęte w Warszawskim Obszarze Krajobrazu Chronionego, a miejsce przecięcia rezerwatu przyrody Świder i projektowanego obszaru Natura 2000 jest najmniej kolizyjne ze wszystkich przedstawionych w toku projektowania modernizacji drogi). 

						Z poważaniem
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