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dnia 30.09.2021 r. w sprawie budowysieciwodno-kanalizacyjnej w ul. Partyzantów

Zakład Wodociągówi Kanalizacji w Łomiankach Sp. z 0.0. jako podmiot mający na uwadze dbałość o szeroko
rozumianą ochronę środowiska przed przystąpieniem do realizacji zdania budowy sieci wodno-kanalizacyjnejw ul.

Aleja Lip i ul. Partyzantów, podjął dodatkowe ponadnormatywne działania mające na celu ochronę drzewostanu
stanowiącego pomniki przyrody we wskazanych ulicach w Dąbrowie Leśnej.

Na podstawie uchwały Rady j w Łomiankach nr XLII/479/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie
uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej orazsieci kanalizacji
sanitarnej we fragmencie ul. Źwirowej, ul. Alei Lip i ul. Partyzantów w Łomiankach, znajdującej się w

bezpośrednim sąsiedztwie drzew uznanych za pomniki przyrody, ZWiK przystąpił do przygotowania realizacji
inwestycji. Mając na uwadze dostępne, uzasadnione technicznie i ekonomicznie metody realizacji infrastruktury
wodociągowo — kanalizacyjnej od 20.07.2021r. Zarząd ZWiK odbył szereg spotkań ze specjalistami z zakresu
nadzoru terenów zieleni przy udziale pracownikówReferatu OchronyŚrodowiskai Rolnictwa Urzędu Miejskiego w
Łomiankach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców ul. Partyzantów i ul. Aleja Lip ZWiK podjął działania w celu
zaplanowana realizacji infrastruktury prawidłowo technicznie i w oparciu o rozwiązania techniczne wskazane w

decyzji Burmistrza Łomianek nr WOŚ.604.79.2017 z dnia 12 lutego 2018 roku. Na podstawie rekomendacji
biegłych w zakresie terenów zielonych zostały wykonane szczegółowe badania dendrologiczne określające zasi

systemów korzeniowych drzew przy ul. Partyzantów i Alei Lip oraz opinia dendrologa dot. możliwości realizacj

inwestycji wodno-kanalizacyjnej w ww. ulicach.

W wyniku szczegółowej analizy dotyczącej w głównej mierze układu systemu korzeniowego drzew znajdujących
wzdłuż ul. Aleja Lip i ul. Partyzantów należy stwierdzić, iż przy podjęciu realizacji prac polegających na budowie
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sieci wodno-kanalizacyjnej będą one zagrażać i powodować poważną degradację drzew w obu lokalizacjach. W
efekcie realizacja infrastruktury spowoduje przyspieszenie procesów obumierania wpisanych do rejestru
pomnikówprzyrody: alei dębowej i alei lipowej.

W
związku z powyższym, dbając o szczególne dobro jakim są bez wątpienia pomniki przyrody, które wpisują się w
zieloną zabudowę Dąbrowy Leśnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z 0.0. dochowując
należytej staranności, zmuszony jest odstąpić od realizacji zadania budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Aleja
Lip i ul. Partyzantów na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Kwiatowej. Odstąpienie od umowy w tym zakresie
nastąpiło z dniem 05.10.2021 roku.
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