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Warszawa, dn. 23.09.2016

r.

Działania Zarządu kadencji 2014 - 2018
związane z odwodnieniem na Zielonym Ursynowie
WYKONANE INWESTYCJE LUB W TRAKCIE REALIZACJI
1.

ul. Kobzy na odc. ul. Gajdy - ul. Klarnecistów wraz z odwodnieniem

W pierwszej połowie roku 2015 r. (do czerwca) wykonano przy budowie drogi
odwodnienie w/w ulicy poprzez budowę 4 szt. przykanalików odwadniających jezdnię

o 200

o łącznej dł. 10,8 m wraz ze studzienkami ściekowymi.

2.

ul. Klarnecistów wraz z odwodnieniem
Konsultacje z mieszkańcami ws. uzyskania prawa do terenu dla potrzeb budowy
ul. Klarnecistów trwały do marca 2015 r. i zakończyły się uzyskaniem tego prawa.
W dniu 23.07.2015 r. została zawarta umowa na realizację tej ulicy wraz z
odwodnieniem.
Przy budowie drogi wykonano
odwodnienie
ulicy poprzez budowę 5 szt.
przykanalików odwadniających jezdnię 0 200 o łącznej dł. 7 m wraz ze studzienkami
ściekowymi.
3.
ul. Baletowa na odc. ul. Puławska - ul. Farbiarska wraz z odwodnieniem
Termin budowy: 07.10.2015 r. - 17.08.2016 r.
Przy budowie drogi wykonano:
*/ kanał deszczowy o dł. 363,5 m (0315 - 351,8 m, 0400 - 11,70 m) ze studniami
rewizyjnymi 01200 - 13 szt,
*/ 14 szt przykanalików odwadniających jezdnię 0160 o łącznej długości 58,3 m
i studniami ściekowymi 0500.

-

4.
Odwodnienie ul. Farbiarskiej
Na początku roku 2015 (luty) uzyskano dokumentację
projektową
budowy
odwodnienia ulic: Farbiarska, Ludwinowska, Jeziorki. W związku ze znacznymi
kosztami finansowymi na realizację odwodnienia wszystkich ulic oraz zgodnie z
zaleceniami Biura Rozwoju Miasta w/w zadanie inwestycyjne podzielono na trzy
zadania odpowiednio dla każdej z ulic. Z uwagi na to, że kanał deszczowy
w ul. Farbiarskiej jest odbiornikiem dla kanałów w pozostałych ulicach, posiadane
środki finansowe (niewystarczające dla trzech ulic) przypisano ul. Farbiarskiej (dł ok.
1000 m). Zgodnie z posiadanym kosztorysem inwestorskim w/w środki finansowe
wystarczały na realizację kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej tylko na odc. ok.
170 m. Dla potrzeb w/w realizacji konieczne było uzyskanie zgód od właścicieli
nieruchomości zajętych pod kanał w ul. Farbiarskiej (11 wi'aścicieli/współwłaścicieli 8
nieruchomości) oraz uzyskanie zgody od współwłaścicieli
rowu otwartego (34
współwłaścicieli) na zrzut tych ścieków do ich rowu. Komplet stosownych zgód
uzyskano w październiku 2015 r., co umożliwiło zgłoszenie realizacji w/w robót do
organu architektoniczno - budowlanego.
W dniu 31.03.2016 r. została zawarta umowa na wykonanie odwodnienia tej ulicy z
terminem do 30.09.2016 r. - umowa w trakcie realizacji.

Wybudowano:
*/ kanał deszczowy dł. 169 m (0300 - 21,5 m, 0400- 45,8 m, 0500- 23,7 m, 0800
43,0 m, 01200 - 35 m) ze studniami rewizyjnymi 9 szt (01200 -3 szt, 01500 -2
szt, 02000 -4 szt), pompownią wód deszczowych - 1 kpi, separatorem substancji
ropopochodnych -1 szt i regulatorem przepływu - 1 szt.,
*/ 5 szt przykanalików odwadniających jezdnię 0200 o łącznej długości 14,5 m i
studniami ściekowymi 0500.

5.

Odwodnienia ul Ludwinowskiej ode. od ul. Farbiarskiej w kierunku
ul. Puławskiej
W dniu 22.08.2016 r. została zawarta umowa na wykonanie
odwodnienia
ul. Ludwinowskiej na w/w odcinku z terminem realizacji do 30.11.2016 r. - umowa w
trakcie realizacji.
Główne parametry inwestycji:
*/ kanał deszczowy dł. 382,7 m (0300 -118,7 m, 0400- 74,5 m, 01000- 140 m,
01200 - 49,5 m) ze studniami rewizyjnymi 10 szt (01200 - 5 szt, 01500 - 5 szt,
02000 -4 szt,
*/ 10 szt przykanalików odwadniających jezdnię 0200 o łącznej długości 35 m i
studniami ściekowymi 0500.
6.

Budowa ul. Gajdy (ode. ul. Baletowa - ul. Kobzy)

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do załącznika inwestycyjnego do
budżetu dla Dzielnicy Ursynów Uchwałą Nr XXXIII/806/2016 Rady m.st. Warszawy z
dnia 25.08.2016 r. W dniu 06.09.2016 r. została zawarta umowa na wykonanie
dokumentacji projektowej przykanalików odwadniających jezdnię ulicy oraz
przebudowy ul. Gajdy na odc. ul. Baletowa - ul. Kobzy - umowa w trakcie realizacji.
7.

Budowa ulicy 26a KD-D z mpzp Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie
ul. Poleczki
Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej ulicy 26a
KD-D na odc. ul. Kądziołeczki - ul. Tramblanki (zebrano oferty). W najbliższym
czasie planowane jest zawarcie umowy z terminem zakończenia projektowania w
2017 r.

UMOWY Z PRYWATNYMI INWESTORAMI

-

Na mocy art. 16 ustawy o drogach publicznych zawarte zostały umowy z prywatnymi
inwestorami umowy na realizację dróg, które określają wzajemne prawa i obowiązki
stron.
Do obowiązków prywatnych inwestorów należy przygotowanie dokumentacji
projektowej, projektów map podziałowych oraz innych dokumentów koniecznych do
złożenia wniosku o zrid, zrealizowanie tej drogi oraz sfinansowanie wykupu
nieruchomości zajętych pod projektowany pas drogowy tej ulicy.
Dzielnica zobowiązała się w tych umowach do uzyskania decyzji zezwalającej na
realizację inwestycji drogowej (zrid) i po wybudowaniu drogi przez inwestora
przejęcia jej w zarząd.

Środki w budżecie Dzielnicy - wpłaty prywatnych inwestorów - przeznaczone są na
wypłacenie odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości zajętych pod pas
drogowy.
Poniżej przedstawiam drogi realizowane w myśl zawartych takich umów.
1.
ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny
Umowa z prywatnym inwestorem Marvipol Property Spółka z 0.0.
Po otrzymaniu od Inwestora dokumentacji koniecznej do wniosku o zrid, Dzielnica
Ursynów w dniu 30.06.2016 r. uzyskała decyzję administracyjną, umożliwiającą
realizację tej drogi.
Protokoły przejęcia nieruchomości od dotychczasowych właścicieli Dzielnica
przekazała do BGN celem procedowania decyzji odszkodowawczych.
W wyniku realizacji umowy zawartej z prywatnym inwestorem wybudowana zostanie
ul. Projektowana na odc. ul. Taborowa - ul. Łączyny z odwodnieniem i oświetleniem
na długości ok. 700 m.
2.
ul. Kurantów
Umowa z prywatnym inwestorem KREATOR INVESTMENT.
Po otrzymaniu od Inwestora dokumentacji koniecznej do wniosku o zrid, Dzielnica
Ursynów w dniu 28.08.2015 r. uzyskała decyzję administracyjną, umożliwiającą
realizację tej drogi.
Protokoły przejęcia nieruchomości od dotychczasowych właścicieli Dzielnica
przekazała do BGN celem procedowania decyzji odszkodowawczych.
BGN wydał już większość decyzji odszkodowawczych i po uzyskaniu ostateczności
tych decyzji wypłacane są środki finansowe dotychczasowym właścicielom
nieruchomości.
W wyniku realizacji umowy zawartej z prywatnym inwestorem wybudowana zostanie
ul. Kurantów na odc. ok. 650 m z odwodnieniem (poprzez spadki poprzeczne i
podłużne do zaprojektowanych wzdłuż ulicy powierzchni chłonnych) i oświetleniem.

-

3. ul. Wędrowców na ode. ul. Farbiarska - ul. Transportowców
Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do załącznika inwestycyjnego do
budżetu dla Dzielnicy Ursynów Uchwałą Nr XXX/732/2016 Rady m.st. Warszawy
z dnia 16.06.2016 r.
Umowa z prywatnym inwestorem CITY HOMES zawarta w dniu 21.07.2016 r.
W umowie tej inwestor finansuje w części wykup nieruchomości zajętych pod
projektowany pas drogowy tej ulicy, pozostałą część finansuje Dzielnica.
W chwili obecnej trwa realizacja dokumentacji projektowej na zlecenie prywatnego
inwestora.
W wyniku realizacji umowy zawartej z prywatnym inwestorem wybudowana zostanie
ul. Wędrowców na odc. ul. Farbiarska - ul. Transportowców na długości ok. 220 m o
nawierzchni jezdni z kostki betonowej, z odwodnieniem powierzchniowym (na
pobocze) i oświetleniem.

PLANOWANE INWESTYCJE
1.
Odwodnienie w ul. Farbiarskiej - ciąg dalszy
Dla kolejnego odcinka ul. Farbiarskiej uzyskano ostatecznie prawo do terenu we
wrześniu 2016 r. W związku z powyższym w roku 2017 planowana jest budowa

odwodnienia dalszego odcinka ul. Farbiarskiej, tj. od studni SR-31 do studni SR- 34
wraz z odrzutem od Stawu Wingerta.
Zakres prac obejmować będzie budowę kanału deszczowego:
*j w ul. Farbiarskiej - dł. ok. 101,3 m (w tym: 0 800 - 73,3 m, 0600 - 28 m) z
dwiema studniami rewizyjnymi wraz z 2 przyłączami kanalizacji deszczowej ze
studniami ściekowymi z osadnikami,
*j odrzut do Stawu Wingerta- dł. ok. 40 m (0 300) z regulatorem przepływu.
Wartość planowanych robót szacuje się na 500 tys. zł.
2.
Odwodnienie ul. Ludwinowskiej - ciąg dalszy
W marcu i kwietniu 2016 r. uzyskano zgody 2 właścicieli 2 nieruchomości zajętych
pod odwodnienie ulicy a we wrześniu wykupiono jedną z działek, której właściciel
takiej zgody nie chciał udzielić. Planowany jest w przyszłym roku wykup jeszcze
jednej nieruchomości - w chwili obecnej trwa podział tej nieruchomości wg planu
miejscowego.
W związku z powyższym w roku 2017 planowana jest budowa odwodnienia ul.
Ludwinowskiej na ode. od ul. Farbiarskiej do ul. Kujawiaka (dawna Poloneza).
Zakres prac obejmować będzie budowę kanału deszczowego dł. ok. 412,2 m (w tym:
o 1200-119,5 m, 0800 - 35 m, 0500 - 40 m, 0400 - 109,2 m, 0300 - 108,5 m)
w ul. Ludwinowskiej z 12 studniami rewizyjnymi, 20 przyłączami kanalizacji
deszczowej wraz ze studniami ściekowymi z osadnikami.
Wartość planowanych robót szacuje się na 1,6 mln. zł.

-

