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INTERPELACJA 
w sprawie naprawy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych  

 

2 lipca 2020 r. odbyła się wizja lokalna na wałach przeciwpowodziowych. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele PGW Wody Polskie, Wiceburmistrz ds. Technicznych p. Paweł Bohdziewicz,  
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych p. Tomasz Szachowski, 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Łomiankach p. Piotr Kaczmarczyk, OSP Dziekanów 
Polski, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa i inni. 

Po spotkaniu sporządzony został protokół z przeglądu stanu wałów, w którym zawarto liczne 
uwagi dotyczące wykonanych dotychczas prac oraz czynności, które należy podjąć w celu 
naprawy istniejących uszkodzeń. Wśród nich m.in.: 

 konieczność usunięcia krzaków ze skarp oraz wystających na obrębie skarp; 
 konieczność usunięcia ok. 30 drzew lub ich pielęgnacji; 
 konieczność usunięcia trzech wiatrołomów w okolicy ul. Gajowej. 

Konserwację, drugą już w tym roku, PGW Wody Polskie zaplanowało na październik br. 

W protokole ponadto wskazano inne działania konieczne do podjęcia, w tym: 

 zabezpieczenie zawalisk spowodowanych przez bobry w starorzeczu w okolicach 
oczyszczalni ; 

 usunięcie zakrzaczenia na skarpie wału; 
 naprawę podcięcia skarpy wału w ul. Podwale (Kępa Kiełpińska); 
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 ustawienie zakazu wjazdu na tereny przywałowe w celu ograniczenia przejazdu pojazdów 
nieuprzywilejowanych; 

 określenie sposobu doraźnej naprawy uszkodzeń w obrębie wału wzdłuż ul. Podwale 
(ułożenie płyt ażurowych). 

Proszę o informację w poniższym zakresie. 

1. Czy Urząd zbadał sprawę, na czyje zlecenie wykonywane były prace remontowe ul. Podwale, 
w wyniku czego, uszkodzony został wał przeciwpowodziowy (podcięta stopa wału)? 

2. Czy Urząd podjął niezbędne działania w celu naprawy powstałych szkód opisanych 
w protokole? 

3. Czy Urząd kontaktował się przed 12 października (czas złożenia tej interpelacji) z PGW Wody 
Polskie w celu uzgodnienia harmonogramu prac związanych z usunięciem szkód opisanych 
w przywołanym protokole? 

4. Jakie kroki Urząd podejmuje w celu kompleksowej modernizacji wałów 
przeciwpowodziowych? 

 

 

Marcin ETIENNE 

 

W załączeniu: 

Protokół PGW Wody Polskie z przeprowadzonych 2 lipca br. oględzin wałów przeciwpowodziowych.  


