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Agnieszka Zdunek 
Radna Rady Miejskiej w Łomiankach 
 
Rada Miejska w Łomiankach 

Łomianki, 17.01 2023 r. 

 
Pani  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
Burmistrz Łomianek 
ul. Warszawska 115 
05-092 Łomianki 
 
Za pośrednictwem 
Pani Marii Pszczółkowskiej 
Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Łomiankach 
 

Interpelacja 
 

Zwracam się z po raz kolejny z pytaniem do Burmistrz Łomianek, jako organu 
kontrolującego spółkę miejską Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. o 
kiedy zostaną w końcu wykonane prace kończące przerwaną w październiku 2021 r. 
inwestycję polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej we fragmencie ul. 
Partyzantów (odcinek Aleja Dębów) oraz w Alei Lip.  

Przypomnę, że według informacji przekazanych na posiedzeniu Komisji Technicznej w 
czerwcu 2022 r. przez Prezesa ZWIK Pana Tomasza Czajkowskiego, prace miały zostać 
wykonane jesienią 2022 r. Był to już kolejny termin zakończenia prac, podobnie jak 
poprzednie, niedotrzymany.  

Co więcej, podobno spółka odstąpiła od realizacji tej inwestycji. Czy to jest prawda? 
Jeśłi tak, to mamy do czynienia ze skandaliczną postawą osób odpowiedzialnych za działania 
Spółki ZWIK, która nie wykonuje nałożonych na nią zadań. 

Przypomnę, że Uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach nr XLII/479/2018 określiła 
zasady, jakimi należy kierować się przy realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na 
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w bezpośrednim sąsiedztwie drzew uznanych za pomniki 
przyrody w ul. Partyzantów i Alei Lip., zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie 
przyrody. Jak dotąd uchwała ta nie została wykonana przez Burmistrza Łomianek. 

Wykonanie tej inwestycji jest zgodne z prawem, interesem publicznym, wolą 
mieszkańców osiedla Dąbrowa Leśna oraz dobrem osób zamieszkujących ul. Partyzantów 



i Aleję Lip, pozbawionych wciąż dostępu do sieci wod-kan, Jest także bezpieczne i korzystne 
dla samych drzew, które nie będą rozjeżdżane przez szambiarki. 

Mieszkańcy Osiedla złożyli w 2021 r. petycję, w sprawie dokończenia przerwanych 
prac przy budowie sieci wod-kan, na którą otrzymali zapewnienie o dokończeniu prac w II 
kwartale 2022 r.  

Także Prezes ZWIK jak i Burmistrz Łomianek na spotkaniu z Zarządem Osiedla oraz 
mieszkańcami ul. Partyzantów, zainteresowanymi dokończeniem inwestycji w tej ulicy, 
zobowiązali się do dokończenia prac inwestycyjnych w drugim kwartale 2022 r, który to 
termin przełożono na trzeci kwartał z powodu nieudanych przetargów oraz zaleceń 
wykonawcy, że jesień będzie korzystniejsza dla prac w sąsiedztwie drzew.  

Minęła jesień, minął cały rok 2022 r i brak jakiegokolwiek efektu. Mieszkańcy czują się 
rozgoryczeni, zawiedzeni i oszukani przez władze Miasta, które nie wywiązują się ze swoich 
obowiązków.  

Wnoszę o dokładną informację, co zostało zrobione w sprawie, dlaczego inwestycja 
wciąż pozostaje niedokończona i dopilnowanie, aby w trybie pilnym rozpoczęto prace/ 
 

 Z poważaniem 

 Agnieszka Zdunek 


