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Szanowny Panie Radny, 
 
 
w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23 grudnia 2022 roku, informuję: 

Ad 1. Stan nawierzchni ul. Żwirowej jest Urzędowi znany: jest to droga gruntowa 
nieutwardzona o nawierzchni z kruszywa łamanego oraz destruktu drogowego. 

Ad 2. Ulica Żwirowa na odcinku od ul. Dolnej  do ul. Piaskowej t.j. dz. ew. nr 114 o pow. 
0,1129 ha, obręb 0022, Łomianki miasto - znajduje się we władaniu Gminy  Łomianki na 
zasadach samoistnego posiadania. Burmistrz Łomianek złożył wniosek do Wojewody 
Mazowieckiego na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.1998.133.872 ze zm.)  
o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Gminę Łomianki z dniem 1 stycznia 1999 roku 
prawa własności ww. gruntu zajętego pod drogę publiczną. Do chwili obecnej wniosek nie 
został rozpatrzony. 

AD 3. Orientacyjny koszt opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę oraz realizacji robót budowlanych to ok. 350 000 zł brutto. Jest to 
cena szacunkowa, realne koszty jest w stanie ustalić biuro projektowe bazując m.in. na 
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aktualnych cenach jednostkowych, mapie do celów projektowych z wykazem sieci 
podziemnych, czy po wykonaniu badań i odwiertów geologicznych podłoża gruntowego. 

Ad 4. Ulica Żwirowa to droga gruntowa nieutwardzona o nawierzchni z kruszywa łamanego 
oraz destruktu drogowego, a utwardzenie polega na wykonaniu nawierzchni np. z kostki 
betonowej bądź rozłożenia mieszanki mineralno - asfaltowej. W 2022 roku mechaniczne 
równanie wraz z zagęszczeniem odbyło się w jeden raz. 

Ad 5. Naprawa dróg gruntowych wykonywana mechanicznie poprzez profilowanie wraz  
z zagęszczeniem na odcinku ulicy Żwirowej od DK 7 do ul. Dolnej wykonana w 2022 roku 
kosztowała netto 3 168 zł. 

Ad 6. Utwardzenie ul. Żwirowej na wskazanym odcinku wraz z budową dwóch progów 
zwalniających wymaga utworzenia zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczenie niezbędnych 
środków finansowych na realizacje inwestycji drogowej. Na obecną chwilę Rada Miejska nie 
zatwierdziła budżetu gminy na rok 2023 oraz lata kolejne. 

 

Z poważaniem 
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