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W  N  I  O  S  E  K 
 

Dotyczy: podjęcia skutecznych działań w związku z kolejnymi podtopieniami 
 

 W dniu 6 sierpnia 2010 r. doszło do kolejnych podtopień osiedli, domów i punktów 
usługowych w Mysiadle, Zamieniu i Zgorzale. Silne opady deszczu trwające od godzin wieczornych                     

do późnej nocy oraz burza spowodowały liczne straty. W związku z powyŜszym wnioskuję o: 
 

1. Inwentaryzację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mysiadle, Zamieniu i Zgorzale. 
2. Kontrolę i czyszczenie elementów uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej                                            
- wpusty uliczne, studnie rewizyjne, przykanaliki, studnie chłonne w Mysiadle, Zamieniu i Zgorzale. 
4. Kontrolę i udroŜnienie drenaŜu na terenie Mysiadła, Zamienia (m.in. ul. Błędna) i Zgorzały. 
5. Wykonanie opasek (np. betonowych) wokół istniejących studni i starych kanałów ciepłowniczych                         
w Mysiadle (ul. Okrąg) i Zamieniu (u. Błędna i ul. Główna). 
6. 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. 
7. Podjęcie rozmów i zawarcie porozumienia z Gminą Piaseczno w/s budowy odwodnienia                                  
ul. Łabędziej w Piasecznie. 
8. UdroŜnienie i wykoszenie wszystkich rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Mysiadła, 
Zamienia i Zgorzały z jednoczesnym wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie 
poszczególnych urządzeń melioracji wodnych w naleŜytym stanie oraz właścicieli gruntów (rowów)                       
z podziałem na sołectwa.  
9. Kontrolę i udroŜnienie systemu kanałów deszczowych na terenie całego dawnego KPGO w Mysiadle. 
10. Budowę w 2010 r. ul. Kwiatowej oraz przebudowę ul. Polnej z odwodnieniem w Mysiadle. 
 

W czasie przeprowadzonych oględzin stwierdziłem m.in., Ŝe rów na granicy z Dzielnicą Ursynów dawno 
nie był wykoszony, ponadto rowy na przedłuŜeniu m.in. ul. Granicznej, ul. Agrestowej (Mysiadło),                                
ul. Arakowej, ul. Błędnej (Zamienie) oraz na granicy Zgorzały i Zamienia (rejon ul. Dawidowskiej)                          
są niedroŜne, gdyŜ zasypane są śmieciami, gruzem, ziemią i rosną w nich nawet drzewa oraz krzewy, 
ponadto w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Okrąg 5 w Mysiadle zasypane są gruzem studnie,                   
a w rejonie budynku przy ul. Okrąg 3 w Mysiadle powstała zapadlina. 
 

Proszę o potraktowanie mojego wniosku jako pilnego oraz o jak najszybsze podjęcie działań                          
w/w sprawie z jednoczesnym określeniem terminu jej realizacji. Wierzę, Ŝe Pani Wójt wsłucha się                                   
w problemy lokalnej społeczności podejmując odpowiedni kroki. Tym bardziej, iŜ problemy 
mieszkańców są Pani Wójt oraz poszczególnym Referatom Urzędu Gminy doskonale znane. 

 

Z wyrazami szacunku, 
 

Radny Gminy Lesznowola 
 

Marcin KANIA 


