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INTERPELACJA

w sprawie opublikowanego harmonogramu prac związanych z instalacją sieci
wod-kan na terenie Gminy Łomiankina lata 2018-2023

Z przesłanej mi odpowiedzi Prezesa ZWiK można się dowiedzieć,że I

1. Dokumentacja projektowadla obszaru Dziekanowa Bajkowego jest od ponad roku

W opracowaniu;
2. Od ponad roku nie uzyskano uzgodnień dokumentacji z „szeregiem organów”

zewnętrznych; l

3. Opublikowany harmonogram realizacji inwestycji swoim zakresem obejmuje budowęsieci
wulicach,, które znajdują się w aglomeracji Łomianki;

Ad 1. Proszę o informację, kto odpowiada za opracowanie wspomnianej dokumentacji? Czym jest
spowodowane to, że od ponad roku ZWiknie może uzyskać decyzji o środowiskowych |

uwarunkowaniach? Decyzji, która, jak sądzęnie jest uzależniona od procesu uzyskiwania
zgódod prywatnych właścicieli gruntów.

Ad 2. Czym spowodowane jestto, że nie uzyskano zgody od Zarządu Dróg Powiatowych w
Ożarowie Mazowieckim oraz GDDKIAna realizację inwestycji?

Ad 3. Czy Dziekanów Leśny, w którym obecnie realizowana jest inwestycja, znajduje się w

aglomeracji Łomianek?

Zgodnie z zapewnieniami Wiceburmistrza Pawła Bohdziewicza inwestycja wodociągowana terenie
Dziekanowa Bajkowegomiała przebiegać, zaczynając od roku 2020, w tempie 3 ulic rocznie.

Zgodnie z pozyskaną informacją od ZWiK możliwość wpisania kolejnychulic z terenu Dziekanowa b

Bajkowego do harmonogramu będzie możliwa dopiero w na 2024 rok.To pozostaje w b

sprzeczności z zapewnieniami Urzędu.



Jeśli jedynym problemem jest stan własności dróg, proszę o informację, jak mieszkańcy
Dziekanowa Bajkowego mogą pomóc. Czy ZWiK mógłby opracować dokument, który można
będzie mieszkańcom udostępnić, a w którym będą wyraźnewytyczne dla nich, co mogą zrobić w
celu przyspieszenia inwestycji?

Bardzo proszę o informację, kiedy i do kogo (personalnie) wysłane zostały pisma, które ZWiK
skierował do RDOŚ, Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim oraz GDDKIA.
Chciałbym bliżej rozpoznać problem,kontaktując się z wymienionymi instytucjami.

Z ppważaniem,

leróiń Elienne


