
Podkowa Leśna, dnia 25.09.2013r. 
 

Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały dotyczącej zmniejszenia kwoty 110.000,00zł wydatków na rowy 
 

  W budŜecie tegorocznym w Dz 900, R90016 §6050 znajduje się kwota 280.000,00zł jest to 
kwota przeznaczona m.in. konserwację rowu Rs11/19 na odcinku od ul. Brwinowskiej do 
Głównej. Zgodnie z załączonym wykazem zrealizowanych prac, wykonanie projektu i 
uzyskanie wszelkich uzgodnień trwało osiem miesięcy. We wrześniu zostanie rozstrzygnięty 
przetarg na wykonanie zadania. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności jakimi są: czas 
wykonania projektu i uzyskanie jego uzgodnień, sposób wykonania prac, Urząd podjął 
decyzję, Ŝe w roku bieŜącym moŜliwe będzie tylko wykonanie I etapu projektu. 
Uzasadnienie tej decyzji: 
Wykonanie prac zostało podzielone na dwa etapy: 

1. etap I - wykonanie odcinka o długości 109 mb od ulicy Głównej z kierunku ulicy 
Brwinowskiej, polegające na umocnieniu rowu płytami EKO. W miarę swobodny 
dostęp umoŜliwia realizację robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego. 
WzdłuŜ rowu na terenie gminy Brwinów znajdują się zbiorniki wodne, które 
powodują dodatkowe nadmierne uwilgotnienie terenu wzdłuŜ rowu poprzez dopływ 
wód infiltracyjnych. Sytuacja ta powoduje, Ŝe grunty wzdłuŜ rowu na tym odcinku są 
grząskie i słabonośne. Zawsze tutaj jest woda. 

2. etap II - wykonanie odcinka  o długości 367 mb, dalej do końca aŜ do ul. 
Brwinowskiej. Na duŜym odcinku tego rowu nie ma wykształconej lewej skarpy, w 
tym etapie przewidziano oprócz płyt betonowych typu EKO lub wykonanie palisady z 
kołków. Z uwagi na utrudniony dostęp prace wykonywane będą w większości ręcznie.  

 
Dlatego z uwagi na te ograniczenia i duŜą czasochłonność prac zdecydowano, Ŝe II etap jest 
zagroŜony czasowo, moŜemy nie zdąŜyć go wykonać i wtedy zmarnujemy 110.000,00zł, 
które są tak bardzo potrzebne na remonty dróg (łatanie ubytków  - w tym działe nie mamy juŜ 
pieniędzy). Zwiększające się dziury są potencjalnym zagroŜeniem dla przejeŜdŜających 
samochodów. Nie załatamy dziur zapłacimy odszkodowania za ewentualne powstałe z tego 
tytułu szkody, co spowoduje zwiększenie opłat w roku 2014 za polisy.  
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