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Dotyczy pisma: WOŚ.6332.2.2020.HK
W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 9 września 2020 r. znak: WOŚ.6332.2.2020.HK, dotycz
ącego
planowanych robót utrzymaniowych na lewostronnym wale przeciwpowodziowym rz. Wisły
na terenie
gminy Łomianki, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warsz
awie informuję,
iż w związku z dokonanym dnia 2 lipca 2020 r. przeglądem wału przeciwpowodzioweg
o, którym brali
udział pracownicy Nadzoru Wodnego w Warszawie oraz przedstawiciele władz samorz
ądowych oraz
lokalni mieszkańcy, zaplanowano poniższe prace utrzymaniowe i zabezpieczające w roku 2021
r.
W ramach prac utrzymaniowych i zabezpieczających dla lewostronneg
o wału
przeciwpowodziowego rz. Wisły, będącym na terenie gm. Łomianki planuje się
wykonać ramach
pierwszej konserwacji:
1.
2.
3.

Koszenie mechaniczne porostów ze skarp i korony wału oraz ręczne koszenie
w miejscach
niedostępnych dla wykaszarek mechanicznych.
Wygrabienie wykoszonych porostów po ścinaniu ręcznym, wraz z zebraniem i
ułożeniem w
pryzmy poniżej podstawy wału.
Ręcznie ścinanie bez karczowania krzaków oraz redukcja gałęzi krzaków oraz
małych drzew
zachodzących na skarpę odwodną lub odpowietrzna wału przeciwpowodzioweg
o w pasie
o szerokości 1,0 2,0 rn, zrębkowanie gałęzi krzaków:
w krn 0+000 -1+200, (skarpa odwodna)
w km 1+600 -1+800, (skarpa odpowietrzna, starorzecze, Łomianki)
w krn 3+200 -5+900, (skarpa odwodna)
Zakup i montaż zespołu znaków zamocowanych na metalowym stojaku trwale
związanym
z gruntem. Zespół znaków: Znak Bl Zakaz ruchu + Tablica informacyjna o wyłącz
eniach spod
zakazu dla służb publicznych, PGW WP, rowerzystów oraz właścicieli nieruch
omości w
międzywalu. Montaż na przejazdach wałowych:
1 w km 1+200 (oczyszczalnia ścieków, Łomianki),
2 w krn 2i-570 (stadnina koni, Łomianki)
3 w km 3+180 (stara piaskarnia, Łomianki)
4 w km 4+510 (rejon ul. Brzegowej, Łomianki Dolne)
5 w km 5+550 (rejon ul. Podwale, Kępa Kiełpińska)
6 w krn 5+935 (rejon ul. Podwale, Kępa Kiełpińska)
Usuwanie wiatrołomów z korony i skarp wału przeciwpowodziowego.
Wykonanie pielęgnacji zieleni wysokiej tj. drzew, zwieszających konary lub gałęzie
nad koroną
wału przeciwpowodziowego na odcinkach, punktowo, przyjęto 10 szt.:
w krn 0+300 1+200,
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