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WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I 
URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE
02-656 WARSZAWA
WARSZAWA
UL. KSAWERÓW 8

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 
1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Poniższe pytania dotyczą kanału zwanego Kanałem Jeziorki (zwanego dalej Kanałem), biegnącego od okolic Jeziora 
Zgorzała do ulicy Chylickiej i Przyrzecze (wylot do rzeki Jeziorki) i :

1. Kiedy przeprowadzana była ostatnia konserwacja Kanału?
2. Jakie czynności przeprowadzono podczas ostatniej konserwacji kanału?
3. Na kiedy planowana jest kolejna konserwacja kanału?
3a. Jeżeli konserwacja nie jest planowana, lub planowana jest na rok późniejszy niż 2015, to z jakich przyczyn?
4. Z jaką częstotliwością przeprowadzana jest kontrola drożności Kanału?
5. Czy prowadzone są prace koncepcyjne lub projektowe w sprawie zwiększenia przepustowości Kanału?
6. Czy Gmina Konstancin-Jeziorna (zwana dalej Gminą) zwracała się o zgodę na przeprowadzenie inwestycji związanej 
z Kanałem w ostatnich 2 latach?
6a. Czy Gmina zawiadamiała o zamiarze przeprowadzenia inwestycji związanej z Kanałem w ostatnich 2 latach?
6b. Czy Gmina próbowała złożyć dotację celową dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie (zwanego dalej WZMIUW) na przeprowadzenie inwestycji związanej z Kanałem?
6c. Jeżeli odpowiedź na pytanie 6. lub 6a. jest twierdząca, czy otrzymała zgodę/pozwolenie?
7. Czy Czy Gmina otrzymała odpowiedź odmowną w sprawie zgody na zrzut lub odprowadzenie wód deszczowych z 
rejonu Skolimowa/Skolimowa-Wsi do rzeki Jeziorki?
8. Czy prowadzone są prace projektowe lub koncepcyjne w celu rozwiązania problemu zrzutu lub odprowadzenia wód 
deszczowych z rejonów Skolimowa/Skolimowa-Wsi, Julianowa, Józefosławia?
9. Czy prowadzone są prace projektowe lub koncepcyjne w sprawie odprowadzeniu lub zrzutu nadmiarowych wód 
deszczowych w wypadku dużych opadów lub roztopów z rejonów Skolimowa/Skolimowa-Wsi, Julianowa, 
Józefosławia?
10. Czy Gmina ma prawo zgodnie z przepisami przeprowadzać prace konserwacyjne lub zwiększające przepustowość 
Kanału Jeziorki na jej terenie?
10a. Jeżeli odpowiedź na pytanie 10. jest twierdząca, proszę o wyszczególnienie takich przepisów lub określenie drogi 
pozwalającej Gminie uzyskać odpowiednie zgody/pozwolenia.
11. Kto jest właścicielem terenu, po którym płynie Kanał na terenie Gminy?

Z poważaniem
Krzysztof Smirnow

Oświadczenia:

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 
39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 
późn. zm.).


