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Protokół nr 14/2020

Posiedzenia Komisji Technicznej Rady Miejskiej Łomianki

z dnia 25 listopada 2020 roku

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Technicznej Rady Miejskiej w Łomiankach

odbyło się ulicy Ogrodowej w miejscowości Kiełpin. Inspekcję koordynował

Przewodniczący Komisji Technicznej Radny RM Jerzy Serzysko. W obradach wzięło
udział 4 radnych, T.Dąbrowski, J.Serzysko, J. Skonieczny, K.Wawer. . Gościnnie w

obradach komisji uczestniczyła radna A. Gawron-Smater, sołtys Kiełpina P. Stasiak
oraz mieszkańcy S.Jechowski, W. Bochenek, K. Majewski, R.Hass,
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący KT przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.

2. Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach RZP.271.18.2020-Przebudowa
ulicy Ogrodowej w miejscowości Kiełpin.

3. Zamknięcie obrad.

Ad.1. Komisja rozpoczęła pracę o godzinie 11.00 na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej

z ulicą Ogrodową.Wizja lokalna dotyczyła realizacji zadania inwestycyjnego nr
2016/12 / RZP.271.18.2020-Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Kiełpin.
Ad.2.

2.1.. W dniu 20 listopada 2020 roku na wniosek przewodniczącego komisji biuro RM

zamieściło na stronie urzędu ogłoszenie o zwołanej na dzień 25.listopada
wyjazdowej komisji technicznej. Wiadomość ta w wersji elektronicznej została
przesłana wg rozdzielnika do Radnych Rady Miejskiej w Łomiankach, zastępcy
Burmistrza ds. Technicznych Pawła Bohdziewicza, pracownika wydziału inwestycji i
remontów Andrzeja Boniakowskego oraz uzupełniająco do przewodniczącej RM

Marii Pszczółkowskiej. Z uwagi na absencję przedstawiciela inwestora komisja nie

miała możliwości uzyskania jakichkolwiek informacji i wyjaśnień dotyczących
zarówno dokumentacji która powinna, być w biurze budowy, stanu aktualności

wpisów w dzienniku budowy, odbiorów cząstkowych prac, odbiorów robót



zanikających i ulegających zakryciu, projektu organizacji ruchu, harmonogramem

rzeczowo finansowym, informacji dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych jak i

szczegółów technicznych wykonywanych prac, atestów i certyfikatów stosowanych

materiałów. Szereg uwag zgłosili mieszkańcy dotyczących zarówno koncepcji

realizacji przebudowy, jej przyszłej funkcjonalności jak również jakości i estetyki

wykonawstwa. W ocenie komisji zarówno projekt, przyszła funkcjonalność

przebudowywanej Ulicy, profesjonalizm nadzoru inwestorskiego, jakość

wykonywania robót budowlanych jest na niskim poziomie co będzie w przyszłości

stwarzać różne perturbacje. Z uwagi na ogrom zdaniem komisji, różnych

nieprawidłowości wykonawczych załączamy je w formie dokumentacji fotograficzneji
prosimy o ustosunkowaniesię służb inwestycyjnych do każdejz fotografii.

Wnioskujemy również o weryfikacjewtrybie pilnym głównych punktów

wysokościowych oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją i prawidłowości

rzędnych wykonania chodnika na wysokościposesji nr 8, 12, 14, 21, 23, 25, 37, 43.

2.2. Uwagi osób uczestniczących w wizji lokalnej:
2.2.1. Problemy natury regulacji BHP:
1) na terenie budowy pracownicynie posiadający kasków i odblaskowej odzieży (na placu
budowy pracuje ciężki sprzęt w tym dźwig)
2) nie wszyscy pracownicy wyposażeni w obuwie ochronne (3 osoby w zwykłych adidasach)
3) brak należytego zabezpieczenia wykopów (różnica pomiędzy powierzchnią chodnika, a
niektórymi wykopami przekraczała Im)
4) wpuszczenie na teren budowy osób postronnych

2.2.2. Problemy natury proceduralnej:
1) brak tablicy informacyjnej budowy (zarówno na wjeździe od ulicy Warszawskiej, jak i ul.

Rolniczej
2) brak kierownika budowy naterenie prac (na moją prośbę został ściągnięty z innej
budowy)
3) brak dokumentacji projektowej na miejscu prac(jak ta ekipa buduje, skoro nie mają punktu
odniesienia w dokumentacji?)

2.2.3._ Problemy natury terminowej:
1) kierownik budowy na pytanie o zaawansowaniepracnie potrafił powiedzieć na jakim
etapie jest budowa(co świadczy o braku jakiejkolwiek kontroli nad inwestycją)
2) kierownik budowy podaje , że prace zostaną zakończone w terminie zgodnym z aneksem
(czyli do 30-11-2020), chodź zaawansowanie prac to szacunkowo około 70%



2.2.4. Problemy natury wykonawczej:

1) brak punktów odniesienia geodezyjnego lub ich zatarcie
2) brak należytego zabezpieczenia ułożonych chodników przestrzeni pieszych
3) brak należytego zabezpieczenia ułożonych krawężników(za niski cokół podbudowy z
półsuchego betonu; projekt na pewno określa wysokość podbudowy oraz klasę betonu z
jakiego powinien być wykonany - zwykle dla dróg kat. gminnej wystarczy C12-C15)
4 ) brak licowania zjazdów
5) brak poziomowania wysokości krawężnikówi chodnika po różnych stronach ulic
dojazdowych (szczególnie po stronie wschodniej ul. Ogrodowej)
ó)brak zjazdów dla wózków i różna wysokość krawężnika, którą widać gołym okiem (boje się
pomyśleć co będzie po wylaniu nawierzchni bitumicznej )
7) uszkodzony przewód elektryczny po stronie zachodniej ul. Ogrodowej
8) uszkodzony przewód gazowypostronie wschodniej ul. Ogrodowej (rura jestzgięta i grozi
rozszczelnieniem - dzieło koparki)
9) wykonywanie wjazdów do posesji niezgodnych z planem (na żądanie mieszkańca)

Ad.3. Komisja zakończyła pracę o godzinie 12.30 przy zbiegu ulic Ogrodoweji
Rolniczej.

Załączniki:
1. Lista obecności
2. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

3. Fotografie różnych robót-
https://drive.qgoogle.com/drive/folders/1nRPmDB_luqgSLYCFZWNIUIHKiL90w8Vkd

Protokołował: Przewodniczący74 >. .

Tomasz Dąbrowski rzy erzysko


