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Ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Dotyczy: Interpelacji z dnia 30.09.2021 r. w sprawie nawierzchni w ul. Asfaltowej

Saoedema Flm! Cerenalshe,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.

Asfaltowej była realizowana w ramach kontraktu nr 7 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie
cz.I - ulica: Równa 1, Równa 2, Wyboista 1, Wyboista2, Śliska 1, Śliska 2, Asfaltowa 1, Asfaltowa2, Szeroka,

Borzobohatego, działka nr 315/5, 587, 508/2, 509/1, 334/1, 488, 47/5, 473, 474/6' przedsięwzięcia pn.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”. Umowana wykonanie została zawarta

wdniu 28.10.2014 r. Termin zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania przypadł na dzień 01.12.2015 roku.

'W 51 umowy nr 56/10/323/2014/15-PN/ZWIK/JRP z dnia 28.10.2014 r. na wykonanie robót pomiędzy ZWiK w

Łomiankach Sp. z 0.0. a Wykonawcą, firmą DEXTROL Sp. z 0.0. w zakresie odtworzenia nawierzchni został zawarty

następujący zapis: „odbudowanie nawierzchni dróg i terenów prywatnych po przeprowadzonych pracach

wodociągowo-kanalizacyjnych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót, ze szczególnym

uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej

wykonaniai odbioru robót, stosowanych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz

zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach
wodno-kanalizacyjnych.”

Wykonawca w listopadzie 2014 roku przed rozpoczęciem robót budowlanych dokonał zapisu cyfrowego w formie
filmu stanu istniejącego nawierzchni w ul. Asfaltowej. Na podstawie nagrania należy stwierdzić, że w ul. Asfaltowej,
wbrew temu co twierdzi Pani Radna Agnieszka Zdunek w swojej interpelacji, nawierzchnia nie była wykonana z

„kostki”, a z destruktu asfaltowego. Dla potwierdzenia przesyłamy cztery zdjęcia z nagrania filmowego (materiał

filmowy z nagraniem stanu istniejącego ul. Asfaltowejsprzed prac wodnokanalizacyjnych posiada Spółka w swoim

archiwum). Na zdjęciach widać również,że przed przystąpieniem do prac wodno-kanalizacyjnych nawierzchnia w

ul. Asfaltowej posiadała liczne ubytki.
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«=>
Po zrealizowanych pracach wodno-kanalizacyjnych Wykonawca dokonał odtworzenia nawierzchni również
z destruktu asfaltowego (w załączeniu również cztery zdjęcia po przeglądzie inwestycji we wrześniu 2016 roku).
Nawierzchnia z destruktu asfaltowego została odtworzona na drodze gruntowej, która nie miała zastosowanej
żadnej konstrukcji, ani podbudowy. Porównanie zdjęć sprzed i po inwestycji w sposób dobitny wskazuje, że ZWiK
nie dokonał „zniszczenia ulicy”, co sugeruje radna w swojej interpelacji.

Wtym miejscu należy również nadmienić, że

ulica
Asfaltowa jest w większości drogą prywatną. Zgodnie z Art. 8.

ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych [Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595.] wskazujemy, że
„Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi
należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku — do właściciela tego
terenu.” Z Kolei ust. 3 ww. przepisu stanowi: „Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy
terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku — do właściciela tego terenu”Wzwiązku z powyższym to na właścicielu drogi spoczywa obowiązek utrzymania drogi w należytym stanie. Drogi
gruntowe, a za taką należy uznać ul. Asfaltową, nie mają zastosowanej żadnej konstrukcji. Spółka zakończyła
realizację prac wodno-kanalizacyjnych ponad 6 lat temu. Na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do stwierdzenia, że
zakres prac wykonanych na podstawie umowy o realizację zadań wodno-kanalizacyjnych jest podstawą do roszczeń
z tytułu gwarancji za wykonane roboty, zarówno wobec Spółki jak i Wykonawcy robót. W dniu 25.11.2020 r. Spółka
dokonała jednostronnie przeglądu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Asfaltowej i nie stwierdzono wad w
tym zakresie.

Załączniki:

1. Zdjęcia sprzed realizacji prac wodno-kanalizacyjnych —4 szt.
2. Zdjęcia po realizacji prac wodno-kanalizacyjnych -4 szt.
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