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Pan 
         Janusz Skonieczny 
           
         Radny Rady Miejskiej 
         w Łomiankach 
 
 
 
Szanowny Panie Radny, 
 
w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 11 kwietnia 2022 roku, która wpłynęła do Urzędu 
w dniu 13 kwietnia 2022 roku informuję: 

Ad 1.a 

W latach 2018 – 2022 Urząd Miejski w Łomiankach nawiązał ścisłą współpracę  
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Zarządem Zlewni w Warszawie  
w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa powodziowego. Efektem tej współpracy 
jest m.in. coroczne dwukrotne koszenie i konserwacja wału, wspólne przeglądy i ocena stanu 
technicznego oraz miejsc newralgicznych (śluza wałowa w Dziekanowie), wspólne akcje 
usuwania podrzuconych śmieci z terenu międzywala, wycinki drzew zagrażających 
konstrukcji wału oraz wiele innych mniejszych działań wpływających na bezpieczeństwo 
powodziowe terenu Gminy Łomianki. W dniu 13 września 2021 r. podpisano porozumienie 
dotyczące podjęcia współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz  
z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału 
przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000 - 537+400 w gm. Łomianki”. 
Partnerami porozumienia są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Inwestor, 
Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Łomianki oraz Gmina Czosnów. Zadanie obejmuje 
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z przepisami ustawy z dnia 8 lipca 
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 484) oraz uzyskanie wymaganych prawem 
decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na późniejszą realizację inwestycji. Celem planowanej 
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w latach następnych inwestycji jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej przed 
zalaniem wodami Wisły terenów zurbanizowanych, a także użytkowanych rolniczo na 
obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Łomianki oraz Gminy Czosnów.  
W dniu 07.12.2021 r. został podpisany aneks do ww. porozumienia, a w dniu 20.12.2021 r. 
została zawarta stosowna umowa dotacji. 

 Ad 1.b 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji. 

 Ad 1.c 

Termin zakończenia zadania z pkt. 1.a: do dnia 30.11.2023 r. – zgodnie z zawartym w dniu  
13 września 2021 r. porozumieniem. 

 Ad 1.d 

Zgodnie z umową dotacji z dnia 20.12.2021r. Gmina Łomianki udziela Państwowemu 
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji w wysokości 23,63 % udziału w całości kwoty 
zadania, zgodnie z montażem finansowym: w roku 2022: 160.000,00 zł, w 2023 roku: 
113.161,00 zł. Łączna kwota dotacji na lata 2022 – 2023 wynosi: 273.161,00 zł 

 Ad 1.e  

W celu sprawnego wykonania zapisów z ww. porozumienia, został powołany Roboczy Zespół 
Monitorujący pod kierownictwem Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie - PGW 
Wody Polskie. Z ramienia Gminy Łomianki członkami Zespołu są: Piotr Kowalski – Naczelnik 
Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
Radosław Nowak – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Krzysztof Sulikowski – 
Główny Specjalista ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.  

 Ad 1.f  

W celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie należy zwrócić się do inwestora tj. PGW Wody 
Polskie.  

 Ad 2.a  

W celu uzyskania protokołów z kontroli stanu technicznego wału należy zwrócić się do 
administratora wału tj. PGW Wody Polskie. 

  



 
 
 
 

 

 
ŁOMIANKI 

miasto możliwości 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

tel. 22 768 63 01, faks 22 768 63 02 

sekretariat@poczta.lomianki.pl 

www.lomianki.pl 

Burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak 

Ad 2.b  

Gmina Łomianki dysponuje magazynem przeciwpowodziowym w którym znajdują się 
najpotrzebniejsze rzeczy i sprzęt niezbędne podczas prowadzenia akcji tj. worki na piasek, 
łopaty, ładowarki, itp. W 2021 roku przeprowadzono inwentaryzację magazynu. Stare 
niepełnowartościowe, zleżałe worki przeciwpowodziowe zostały przeznaczone do utylizacji. 
W 2021 i 2022 roku zakupiono w sumie 10.000 szt. nowych worków. Magazyn doposażono 
również w nowe plandeki polipropylenowe. Planowane jest ciągłe uzupełnianie stanu 
magazynowego.  

W dniu 14.01.2022 r. Gmina Łomianki zawarła porozumienie ze Spółką SERWAL Sp. z. o.o. o 
współpracy na wypadek zagrożenia powodziowego. W przypadku wystąpienia 
zapotrzebowania na piasek spowodowanego zagrożeniem powodziowym terenów Gminy 
Łomianki, Spółka SERWAL niezwłocznie rozpocznie dostawy we wskazane miejsce w Gminie 
Łomianki.  

 Ad 2.c   

Szeroko rozumiane planowanie przestrzenne (rozumiane jako system dokumentów  
o charakterze planistycznym) nie stanowi samo w sobie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego, gdyż takim zabezpieczeniem może być przede wszystkim budowla 
lub urządzenie przeciwpowodziowe. Dokumenty planistyczne mogą w swoich ustaleniach co 
najwyżej uwzględniać istnienie zagrożenia powodziowego na poziomie zapisów tekstu  
i rysunku.  

Plany miejscowe - w tym przykładowo Uchwała Nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej  
w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne etap I - identyfikują 
granice obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i zawierają niezbędne regulacje 
w tym zakresie - w szczególności wynikające z uzgodnień z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej, a w późniejszym okresie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
"Wody Polskie". 

Przepisy miejscowe - w tym wskazując na analizę ww. uchwały - pozwalają stwierdzić,  
że plany miejscowe uwzględniają ochronę wału powodziowego w myśl przepisów Prawa 
wodnego poprzez zakaz realizacji szeregu budowli lub robót ziemnych, których realizacja 
mogłaby stanowić zagrożenie dla wału. Określone są również obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią w podziale na wodę 10-letnią, 100-letnią i 500-letnią, które nie 
wykraczają poza koronę wału przeciwpowodziowego zrealizowanego wzdłuż Wisły (źródło 
danych: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne 
"Wody Polskie"). Wskazany został także obszar obejmujący tereny narażone na zalanie  
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w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, który obejmuje 
znaczną część Gminy Łomianki. 

Ad 3.  

Z planem „Zarzadzania Kryzysowego Miasta i Gminy Łomianki” można zapoznać się  
w Referacie ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego  w Straży Miejskiej w Łomiankach 
– po wcześniejszym umówieniu terminu. 

  

Z poważaniem 
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