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INTERPELACJA

w sprawie naprawy i przebudowywałów przeciwpowodziowych

W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację (pismo BRM.0003.50.2020 z dnia 26.10br.) pragnę
przypomnieć, że zalecenia PGW WodyPolskie wskazywały,że z uwagi na bezpieczeństwo należy
w ogóle wyłączyćz ruchuul. Podwale. Droga ta powinna pozostać jedynie przejazdem
technicznym. W związkuz tym zalecono ustawienie przy drodze tej znaków zakazu wjazdu
pojazdówz wyłączeniem pojazdów uprzywilejowanych. Czy Urząd podjąłjakieś działania we
wspomnianym zakresie?

Zawarta w piśmie teza, jakoby wał został „rozjechany” przez mijające się drogą pojazdy jest nie
tylko wedle mojej opinii chybioną. Pracownicy PGW WodyPolskie na podstawie oględzin
wyraźnie wskazały, że podcięcie wałów powstało w wyniku próby poszerzenia drogi. Stopa wału
jest wyraźnie podcięta, nie zaś rozjechana. Uszkodzenie to powoduje dalszą korozję istniejącej
podbudowy poprzez pojawiające się miejsca, w których następuje widoczne dodatkowe
osuwanie wału. Stąd w protokole PGW WodyPolskie wskazano pilną potrzebę ułożenia płyt
ażurowych.Nie wnikając w to, kto powinien dokonać napraw,proszę o informację, jakie
działania podjął Urząd od dnia 2 lipca (stwierdzenie uszkodzeń) w celu dokonania naprawy
wału? Proszę o udostępnienie korespondencji prowadzonej z PGW Wody Polskie w zakresie
wskazanych uwag w spisanym protokole.

9. września br., jak zaznaczono w odpowiedzi, Urząd zwrócił się do PGW WodyPolskie z prośbą
o udzielenie informacji, w jakim terminie przeprowadzone zostaną prace ujęte w spisanym
protokole? Jak informujecie Państwo- pismo to od dwóch miesięcy pozostaje bez odpowiedzi.
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Proszę o informację, czy zgłosiliście Państwo tę sprawę do organów nadzorujących?

W
tej

sprawie, jak sądzę, obie strony obowiązują określone terminy, które zakreślone zostały
w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Dalej, z uzyskanej od Państwa odpowiedzi odczytuję, że: prowadzicie Państwo działania
sprawdzające zarówno podczas odbywanych spotkań w terenie z pracownikami Wód Polskich, jak
i przeprowadzając rozmowy telefoniczne, jednakże równieżwtej kwestii do dnia dzisiejszego nie
uzyskaliście żadnych wiążących informacji, co do terminu prac określonych w przedmiotowym
protokole.

Zatem pytam co dalej? Jeśli przyjąć istniejącą aberrację w kontaktach pomiędzy Urzędem
a PGW Wody Polskie za normę to może szkoda czasu na to, by Urząd, w swej niemocy
kontaktował się z organem, na którym ciążą wpisane do protokołu obowiązki?

Bardzo proszę o informację, który z pracowników PGW Wody Polskie (z imienia i nazwiska)
w istotny sposób narusza prawo, ignorując zgłaszane zapytania przez włodarzy Łomianek?

Proszę o informacje,z jakimi instytucjami zewnętrznymi prowadzonesą uzgodnienia w kwestii
współfinansowania tworzonej dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowywałów?Jakie
są wyniki tych uzgodnień? Czy w efekcie prowadzonych rozmów złożone zostały już jakieś
konkretne deklaracje?

Jakimi określonymi rozstrzygnięciami w kwestii przebudowy wałów (poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców) Burmistrz Łomianek może pochwalić się po dwóch latach swojego urzędowania?
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