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Biuro Rady 

- Od: 
Wysiano: 
Do: 
Temat: 

Krzysztof Sankiewicz <sankiewicz.krzysztof@gmail,com > 
7 czerwca 2019 15:22 
Biuro Rady 
Interpelacja Radnego 

W związku z wątpliwościami mieszkańców Podkowy Leśnej dotyczących prawidłowości procesu 
inwestycyjnego związanego z planami i rekonstrukcją stawu w Parku Miejskim w Podkowie uprzejmie 
proszę o wszczęcie postępowania kontrolnego i wyjaśniającego w tej sprawie. 
Załączniki 

Zdjęcia dokumentujące inwestycję budowlaną w Parku. 
Pismo grupy mieszkańców, które otrzymałem jako radny powiatowy. Proszę o pisemne ustosunkowanie 
się do jego treści niezależnie od podjętych działań 
Z poważaniem 
K. Sankiewicz 



" 

Szanowny Panie Radny, 

zwracam się do Pana z prośbą o wystąpienie do Starosty Powiatowego z 
interpelacją radnego w sprawie przebudowy stawu w Leśnym Parku Miejskim w 
Podkowie Leśnej . 

W szczególności proszę o wyjaśnienie , czy Starostwo Powiatowe wydało stosowne 
pozwolenie na prowadzone obecnie roboty budowlane. 

Stan faktyczny: 

Inwestycja przebudowy stawu rozpoczęła się w 2017 roku w oparciu o pozwolenie na 
budowę z 2016 roku. Między innymi w poprzek stawu został położony rurociąg 
okularowy (2 rury) , którym woda cieku Niwka odprowadzona jest w tranzycie - staw 
stracił swoją funkcję zbiornika retencyjnego . Według wielokrotnych zapewnień 
Burmistrza Miasta rurociąg miał pozostać tymczasowo do czasu umocnienia skarp 
stawu . 

Inwestycja była kontrolowana przez PINB w Grodzisku Mazowieckim - wbrew 
ustawowemu obowiązkowi protokół tej kontroli nie został opublikowany w BlP 
Podkowy Leśnej . Ustalenia z decyzji PINB z 11 marca 2019 były natomiast szeroko 
cytowane w prasie regionalnej, np. Przegląd Regionalny nr 28(2)2019 z 27 marca 
2019 roku . Cytat z decyzji: ,,( .. .. ) Przebudowa jest i zostanie zrealizowana zgodnie z 
odpowiednimi pozwoleniami. Z ustaleń oględzinowych jednoznacznie wynika, że 
roboty realizowane są zgodnie z wytycznymi zatwierdzonego projektu budowlanego, 
w tym zawartego w nim opisu technicznego. Wykonanie tymczasowego rurociągu o 
większej przepustowości jest nieistotnym odstąpieniem(. ... J". 

15 kwietnia 2019 roku kontrolę inwestycji przebudowy stawu przeprowadził 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. W Warszawie . W protokole 
pokontrolnym (BlP Podkowa Leśna) kontrolerzy powołują się na oświadczenie 
Burmistrza Artura Tusińskiego co do 'tymczasowych rur odwadniających " : "wg 
oświadczenia strony są to działania tymczasowe, zabezpieczające ". 

W 2018 roku nastąpiła zmiana koncepcji przebudowy stawu , zakładająca 
prowadzenie inwestycji w formule 'projektuj i buduj' w oparciu o zastępczą 
dokumentację projektową. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna nr 
23/111/2018 z 20 grudnia 2018 roku termin zakończenia inwestycji przebudowy stawu 
w oparciu o projekt zamienny został określony na 30 czerwca 2019 roku . 

W załączeniu przekazuję zdjęcia , dokumentujące przebieg inwestycji oraz fakt , że 
rurociąg okularowy wbrew zapewnieniem Burmistrza nie jest rozwiązaniem 
tymczasowym, wręcz przeciwnie: jest rozwiązaniem docelowym. Rurociąg jest 
częścią rozwiązania technicznego i wraz z całym dnem stawu został właśnie 
przykryty materiałem uszczelniającym . 







Krzysztof Sankiewicz(Sanki) 

7 



Biuro Rady 

Od: 
Wysłano: 

Do: 
Temat: 

K Sankiewicz staw cd 

Krzysztof Sankiewicz < sankiewicz.krzysztof@gmail.com > 
7 czerwca 201915:23 
Biuro Rady 
Interpelacja radnego cd 



\ 

! 

3 



I , 

, Krzysztof Sankiewicz(Sanki) 

5 



, , 

• 
Biuro Rady 

. Od: 

Wysłano: 

Do: 
Temat: 

KSankiewicz 

Krzysztof Sankiewicz <sankiewicz.krzysztof@gmail.com > 
7 czerwca 2019 15:26 
Biuro Rady 
Interpelacja radnego cd 



ł • 

:. Krzysztof Sankiewicz(Sanki) 

3 


