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Pan
Marcin Etienne
Radny Rady Miejskiej
w Łomiankach

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12 maja 2022 roku informuję, że powodem
dokonania zmian w przygotowanej dokumentacji „Budowa i modernizacja boiska przy
ul. Waligóry” jest konieczność połączenia tej inwestycji z inwestycją drogową "Przebudowa
ul. Waligóry". Ciąg pieszy łączący obiekty sportowe na działce rekreacyjnej, na której
znajdują się istniejące korty, projektowane boisko do kosza i piłki nożnej oraz plac zabaw
wzdłuż ulicy Waligóry nie może zostać zlokalizowany w pasie drogowym ul. Waligóry
ze względu na zbyt małą szerokość pasa drogowego. Pas drogowy projektowanej
ul. Waligóry zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ma szerokość
6 m w związku z powyższym nie ma możliwości zaprojektowania chodnika o szerokości 2 m
przy krawędzi jezdni (Dziennik Ustaw dnia 29.08.2019 r.) Mając na uwadze możliwość
zaprojektowania ciągu pieszego na działce rekreacyjnej wzdłuż ul. Waligóry w celu
podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców podjęto decyzję o zleceniu dodatkowych prac
projektowych do ww. dokumentacji dla zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja
boiska przy ul. Waligóry”. Propozycja rozszerzenia zadania wyniknęła na spotkaniu w dniu
20 kwietnia 2022 roku dotyczącym opiniowania geometrii drogi ul. Waligóry, w którym
uczestniczył członek Rady Sołeckiej Dziekanowa Bajkowego.
Dotychczasowa dokumentacja projektowa nie jest „wadliwa”. Wydział Inwestycji
i Remontów konsultował cały proces przygotowawczy dokumentacji projektowej
z Sołectwem Dziekanów Bajkowy, uwzględniając wszystkie uwagi i sugestie sołectwa.
Faktem potwierdzającym brak wad projektowych jest brak sprzeciwu na budowę, wydany
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przez Starostę Warszawskiego Zachodniego. Wydał on w tym zakresie zaświadczenie, znak
sprawy AB.6743.1152.2021.PM oraz tożsame zaświadczenie w celu budowy oświetlenia
boisk znak sprawy AB.6743.204.2022.DS.
Nadmieniam, że inwestycja nie jest wstrzymana, tylko rozszerzana. Inwestycję prowadzi
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Z poważaniem

ŁOMIANKI

miasto możliwości

