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Radny Gminy Lesznowola Marcin KANIA 
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Mysiadło, dnia 01.09.2010 r.             
 

Wójt Gminy Lesznowola 
Pani Maria Jolanta Batycka – Wąsik 

ul. GRN 60 
05-506 Lesznowola 

 

W nawiązaniu do posiedzenia KPPRiU oraz KPS w dniu 31.08.2010 r. wnoszę o dodanie                               
i uwzględnienie w raporcie dotyczącym potrzeb realizacji zadań z zakresu konserwacji rowów, 
melioracji, drenaŜu, bieŜącego utrzymania i wykonania odwodnienia dróg przedmiotowych zadań: 
 

1. Wykoszenie, udroŜnienie i pogłębienie rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie 
Mysiadła tj. rowu na granicy z Dzielnicą Ursynów, rowu w rejonie ul. Kuropatwy,                                      
rowów na przedłuŜeniu ul. Agrestowej, rowów na przedłuŜeniu ul. Granicznej,                                     
rowów w rejonie ul. Gogolińskiej. 

2. Wykoszenie, udroŜnienie i pogłębienie rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie 
Zamienia tj. rowu w rejonie ul. Arakowej, rowu w rejonie ul. Błędnej, rowu w rejonie                                
ul. Zakładowej, rowu w rejonie ul. Waniliowej, rowów na granicy ze Zgorzałą,                                                  
rowów w rejonie ul. Dawidowskiej + budowa rowu w rejonie ul. Wróbelka. 

3. Wykoszenie, udroŜnienie i pogłębienie rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie 
Zgorzały tj. rowów na granicy z Zamieniem, rowów na granicy z Mysiadłem                                      
+ naprawa przepustu na ul. Gołębiej. 

4. Inwentaryzację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mysiadle, Zamieniu i Zgorzale. 
5. Kontrolę i czyszczenie elementów uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                           

             tj. wpusty uliczne, studnie rewizyjne, przykanaliki, studnie chłonne w Mysiadle,                              
             Zamieniu i Zgorzale. 

6. Kontrolę i udroŜnienie drenaŜu na terenie Mysiadła, Zamienia (m.in. ul. Błędna, ul. Główna)                      
i Zgorzały. 

7. Wykonanie opasek (np. betonowych) wokół istniejących studni i starych kanałów 
ciepłowniczych w Mysiadle (ul. Okrąg) oraz Zamieniu (u. Błędna i ul. Główna).  

8. Kontrolę i udroŜnienie systemu kanałów deszczowych na terenie całego dawnego KPGO                     
w Mysiadle !!!!!!!!! 

9. Podjęcie rozmów i zawarcie porozumienia z Gminą Piaseczno w/s budowy odwodnienia                                  
ul. Łabędziej w Piasecznie. 

10. Podjęcie rozmów i zawarcie porozumienia z administratorem sieci kanalizacyjnej z terenu 
Piaseczna w/s przebudowy odcinka kanału w ul. Energetycznej dławiącego przepływ ścieków                 
z terenu Gminy Lesznowola w kierunku oczyszczalni w Piasecznie. 

11. Sprawdzenie i wyeliminowanie przyczyn podtapiania bloków przy ul. Okrąg 1, 3, 5, 19 i 21                 
w Mysiadle, budynków w rejonie ul. Głównej, posesji przy ul. Błędnej 14A,                          
posesji przy ul. Dawidowskiej 25 oraz wyeliminowanie przyczyn zalewania elewacji budynku 
mieszkalnego przy ul. Błędnej 32 w Zamieniu.  

12. Budowę zbiornika retencyjnego na terenie dawnego KPGO w Mysiadle. 
13. Wykoszenie, udroŜnienie i pogłębienie rowów melioracyjnych znajdujących się w rejonie                       

ul. Jasnej w Wilczej Górze oraz w rejonie ul. Polnej i ul. Radosnej we Władysławowie.  
 

Z wyrazami szacunku, 
 

Radny Gminy Lesznowola 

 
Marcin KANIA 


