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Pani 
         Agnieszka Zdunek 
           
         Radna Rady Miejskiej 
         w Łomiankach 
 
 
Szanowna Pani Radna, 
 
w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 24 lutego 2022 roku informuję, 
że dokumentacja techniczna polegająca na rozbudowie ul. Żywicznej była opracowana  
i planowana do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa 
dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana- ul. Długa – ul. Graniczna -  
ul. Kampinoska)” -  zad 2016/06. Podczas sesji Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 
24.06.2021 zgłosiła Pani wniosek o pozostawienie zadania 2021/10 z działu 600 - rozbudowa 
ul. Słonecznej z kwotą 850 000 zł i jednocześnie nie wprowadzanie zadania 2016/06 
przebudowa ulic w kwartale VII (ul. Wiślana- ul. Długa – ul. Graniczna –  
ul. Kampinoska). Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że w wyniku głosowania (14 
głosów za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się) wniosek został przyjęty. Powyższe uniemożliwiło 
wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz 
narzuciło na Zamawiającego spełnienie wymogu wynikającego z art. 36.1. ustawy Prawo 
zamówień publicznych, czyli dokonania ustalenia wartości zamówienia poprzez aktualizację 
kosztorysów ofertowych. Ponadto informuję,  iż w dniu 26.01.2022 r. odbyła się wizja  
w terenie pracowników Urzędu Miejskiego z Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 
Wydziału Inwestycji i Remontów wraz z komisją KDS w sprawie drzew kolidujących  
z zaprojektowanym układem drogowym. Komisja KDS postulowała o zachowanie drzew  
i dokonanie zmian w dokumentacji technicznej.  

Odcinek gruntowy ul. Żywicznej od ul. Akacjowej do ul. Łyżwiarskiej zostanie wyprofilowany, 
doziarniony i zagęszczony wiosną br. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych  
i gruntowych (brak opadów i zastoisk wód opadowych, dodatnie temperatury). 
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Wyniesione skrzyżowania stanowią element organizacji ruchu, których budowa zależna jest 
od organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych tj. Starosty Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego i wymaga opracowania odrębnej dokumentacji. Ze wstępnych ustaleń  
z projektantem wynika, że możliwa jest zmiana projektu organizacji ruchu, którą Urząd 
Miejski w Łomiankach zleci przy realizacji ww. inwestycji. 
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