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'W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie

opublikowanego harmonogramu prac związanych z instalacją sieci wod-kan

na terenie Gminy Łomianki na lata 2018-2023 informuję, że dokumentacja
projektowa dotycząca budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, m. in. na terenie
Dziekanowa Bajkowego realizowana jest na zlecenie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Łomiankach Sp.z o. o. przez firmę GEOKART-INTERNATIONAL

Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów.

Odpowiedzialność|związana z brakiem możliwości—uzyskania—decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w opinii ZWiK w Łomiankach

Sp.z o.0., leży postronie organu,który w okresie trwania umowy z projektantem był

odpowiedzialny za jej wydanie, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

, bezpodstawnie odmówił wydania ww.

decyzji, co skutkowało wystosowaniem przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o. o.

w Warszawie. Powyższy organ, w naszej opi

do organu nadrzędnego (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie)

ponaglenia, w którym wniesiono o stwierdzenie bezczynności RDOŚ oraz

o bezzwłoczne wydanie przedmiotowej decyzji (do chwili obecnej ponaglenie nie

zostało rozpatrzone).
Możliwość uzgodnienia przebiegu sieci wodociągoweji kanalizacyjnej w pasie

drogowym ulicy Rolniczej (droga powiatowa) Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie

Mazowieckim uzależnił od uzgodnienia przedmiotowej inwestycji z koncepcją

rozbudowy ww. drogi. ZWiK w Łomiankach Sp. z o. o. bezzwłocznie zwrócił się

z wnioskiem o dokonanie takiego uzgodnienia do biura projektowego, realizującego



na zlecenie ZDP w Ożarowie Mazowieckim rzeczoną koncepcję, jednak do dnia

dzisiejszego go nie uzyskał.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w piśmiez dnia 10.01.2019 roku

odmówiła uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi

technicznej DK7 argumentując odmowę stwierdzeniem, że projektowana lokalizacja

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej koliduje z projektowanym północnym
wylotem z Warszawy drogi ekspresowej S7, uzgodnionym prawomocną decyzją
środowiskową dla ww. inwestycji drogowej.
Ponadto informuję, że obszar DziekanowaLeśnego, na którym aktualnie realizowana

jest budowasieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajduje się w granicach Aglomeracji
Łomianki.
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