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Park Miejski
zarys podejmowanych działań 



• Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej Parku Miejskiego – Wydział 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie - link

• Wykonanie koncepcji odwodnienia Miasta Podkowa Leśna – Spółka 
Wodna Piastów. Opracowanie podzielono na III etapy: odmulenie i 
konserwację, przebudowę przepustów i umocnienie skarp rowów oraz 
budowę kanalizacji deszczowej. Wartość prac wyceniono na ok. 6 mln zł.

koncepcja wnioski do koncepcji

W/g projektanta: - warunkiem retencjonowania wód w stawie w parku jest 
ich czystość, z uwagi na zrzut ścieków sanitarnych w górnej części zlewni, 
nie ma możliwości retencjonowania wody w zbiorniku.

• Miasto otrzymuje środki pomocowe ZPORR na finansowanie projektu 
„Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na CKiIO”

• Wniosek radnej Marii Wolskiej do Marszałka Województwa o 
wstrzymanie wykonania decyzji przyznającej środki na remont Pałacyku    
– dofinansowanie zostało wstrzymane

Biuletyn Miasta nr 13/ maj 2005 

• Podjęcie uchwały Rady Miasta wyrażającej dezaprobatę dla działań 
radnej uznając je za sprzeczne z interesem wspólnoty samorządowej.

Uchwała nr 151/XXXVII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku 3

Park Miejski
rok 2005

http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/inwentaryzacja-drzewostanu-w-parku-miejskim2005r.pdf
http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/koncepcja-odwodnienia-miasta-podkowa-lesna.pdf
http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/wnioski-do-koncepcji-odwodnienia-miasta-xii-2005.pdf
http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2009/07/pliki_miasto-ogrod_biuletyny_biuletyn_13_2005.pdf
http://bip.podkowalesna.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-i-stanowiska-rady-miasta/kadencja-2002-2006/xxxvii-sesja-rady-miasta-absolutoryjna/898/


• Wykonanie koncepcji rewitalizacji Parku Miejskiego - Zakład Sztuki 
Krajobrazu SGGW. Opracowanie zakładało :

• Podział parku na 3 strefy funkcjonalne - link

• Rekultywację zbiornika wodnego tj. m.in. doprowadzenie wody z 
sieci miejskiej oraz uszczelnienie czaszy dna zbiornika

• Gospodarkę drzewostanem oraz zaprojektowanie niezbędnych 
dosadzeń

• Ogrodzenie parku wraz z remontem bramy i furtek i propozycję 
pobierania opłat

• Odbudowa urządzeń ogrodowych i programu towarzyszących 
zbiornikowi, w tym ślizgawki

• Ograniczenie ilości istniejących ścieżek i przedeptów, oraz 
wyznaczenie ścieżek dla pieszych i rowerzystów

• Urządzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej

• Wprowadzenie regulaminu korzystania z parku

• Przywrócenie roli rekreacyjnej i sportowej Parku: rodzinny plac zabaw, 
ścieżkę sprawnościową, drewniane podesty w miejscach osunięcia 
skarp, plażę, ogródek edukacji historycznej, polany leśne z obeliskami, 
kamieniem pamiątkowym, altanami, podestem do zjazdów dla sanek4

Park Miejski
rok 2006

http://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/koncepcja-2/
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Park Miejski
rok 2006



• W kwietniu wykonano „Studium oceny potrzeb i możliwości zasilania stawu w Parku 
Miejskim w Podkowie Leśnej”. 

• Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ) z 6.08.2006 r 
zezwalająca na rewitalizację Parku w/g projektu Zakładu Sztuki Krajobrazu SGGW

• W sierpniu do burmistrza miasta zwraca się z interpelacją poselską poseł PiS ziemi 
zamojskiej do którego dotarły „niepokojące sygnały”  

• We wrześniu powstaje ostateczna wersja opracowania pn. „Projekt rewitalizacji Parku 
Miejskiego w Podkowie Leśnej. Część druga: Studium oceny potrzeb i możliwości 
zasilania stawu w parku Miejskim” 

• 01.11.2006 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku zostaje uznane za 
stronę w postępowaniu konserwatorskim 

• 20.12.2006 r decyzja nr 219/06 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na przeprowadzenie prac w parku zgodnie z projektem (Zakład Sztuki 
Krajobrazu SGGW) 

• W ciągu całego 2006 r odbył się szereg spotkań z mieszkańcami, projektantami i 
władzami miasta, a także wykonano ankiety oraz odbyły się wizje lokalne  w terenie 
wszystkich interesariuszy, zbierano uwagi i wnioski. Także, jak dzisiaj, ci sami 
mieszkańcy występowali np. do MWKZ i wojewody z „sygnałami” mającymi podważyć 
wiarygodność i zasadność działań ówczesnych władz samorządowych miasta
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Park Miejski
rok 2006



• Skarga z 23.01.2007 Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów w 
Milanówku na decyzję MWKZ i odwołanie do Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego (oddalona, decyzja utrzymana 2.09.2008 r) 

• 06.06.2007 r. Opinia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 
na prośbę MWKZ dotycząca projektu rewitalizacji parku – pozytywna

• 26.07.2007 r Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów w Milanówku 
składa szereg uwag i zarzutów do Opinii do MWKZ (ponowna opinia 
Krajowego Ośrodka 06-06.2008 r pozytywna)

• 30.07.2007 rozstrzygnięcie Ministra Środowiska dot. projektu rewitalizacji 
parku po skargach LOP oddział Podkowa, Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-
Ogrodów w Milanówku

Więcej informacji z opisem całego przebiegu prac i konsultacji - link
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Park Miejski

rok 2007 

http://podkowalesna.pl/samorzad/samorzad-urzad-miasta/proces-uzgodnien/


• Wykonano Projekt restauracji terenu parku oraz gospodarki drzewostanem

• Wykonano Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego - link

• 24.06.2008 r  podkowiańska Liga Ochrony Przyrody (LOP) składa zarzuty braków w 
dokumentacji

• 26.06.2008 r. burmistrz Podkowy Leśnej składa wniosek do MWKZ o zgodę na prace 

• 06.08.2008 decyzja nr WN4161-2/48/08 MWKZ zezwalająca na prace budowlane dotyczące 
rewitalizacji Parku na podstawie projektu w parku - Zakład Sztuki Krajobrazu SGGW 

• 22.08.2008 Wojewoda Mazowiecki uzgadnia projekt rewitalizacji zakładający 3 strefy 
funkcjonalne, układ komunikacyjny, nawierzchnie, oświetlenie, nasadzenia, przebudowę dna 
stawu, umocnienie skarp i zasilanie wodą z  wodociągu miejskiego, fontanny, scenę 
kameralna, drewniane podesty, odtworzenie bramy i furt, obeliski, pamiątkowy kamień, 
usunięcie drzew wokół stawu itp. 

• Decyzja Wojewody Mazowieckiego z 29.08.2008 r dotycząca „uzgodnień zadań z zakresu 
prac wykonanych na potrzeby ochrony przyrody oraz realizacji celu publicznego na obszarze 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pod nazwą „Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie w 
Podkowie Leśnej” zawartych w „Projekcie rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej”” 
wykonanego przez  Zakład Sztuki Krajobrazu SGGW

• 2.09.2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymuje w mocy zaskarżone 
decyzje MWKZ z 2006 r.   

• 21.12.2008 LOP składa skargę na burmistrza do Wojewody Mazowieckiego na brak 
„rekultywacji ścieżki spacerowej wzdłuż torów WKD Główna-Zachodnia” (co jest ze szkodą 
dla parku)

8

Park Miejski
rok 2008

http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/rewitalizacja_6_duzy_3wersja.jpg


• Decyzja Ministra Środowiska z dnia 9.04.2009 r. utrzymująca w mocy 
decyzję organu I instancji (skargi z 2007 roku na decyzję MWKZ) dotyczącą 
realizacji zadań z zakresu prac wykonawczych na potrzeby ochrony 
przyrody oraz realizacji celu publicznego – projekt rewitalizacji Parku

• We wrześniu 2009 r zostają wykonane badania geotechniczne dla rejonu 
zbiornika, w tym w jego czaszy. W żadnym z 9 odwiertów nie ma śladu po 
jakiejkolwiek warstwie uszczelniającej dno – gliny czy iłów - opracowanie

• 26.10.2009 r skarga do Wojewody Mazowieckiego na burmistrza miasta  
dotycząca „opieszałości burmistrza i nie uwzględnianie wniosków 
dotyczących prac projektowych przy rewitalizacji parku, „zakłócanie ciszy 
nocnej fauny leśnej” w Parku poprzez organizację imprez w Pałacyku w 
tym w Dni Dziedzictwa Europejskiego
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Park Miejski
rok 2009

http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/badania-geologiczne-zbiornika-w-parku-2009.pdf


• Wykonanie projektu rewitalizacji Parku w zakresie zagospodarowania terenu –
pracownia Czuba Latoszek Sp. z o.o. umowa z 14.10.2009 r.

• rozbiórka nabrzeża pływackiego (projekt określał wiek stopni na początek lat 
70 XX w.)  i wszystkich innych betonowych obiektów z uwagi na ich stan 
techniczny i utratę wartości funkcjonalnej, użytkowej i konserwatorskiej

• odtworzenie sceny kameralnej

• wprowadzenie ścieżki edukacyjnej bez nawierzchni (13 tablic informacyjnych)

• nasadzenie: aleja główna, otoczenie stawu i pałacyku oraz parkingu

• nawierzchnie wokół stawu i pałacyku typu HanseGrand, aleja pomiędzy 
świerkami z klińca łamanego

• opracowanie nie zakładało funkcji kąpielowej stawu 

• Wykonanie opracowania z zakresu branży elektrycznej – oświetlenie Parku –
opracowanie zakładało pozostawienie napowietrznych linii kablowych - Firma 
ELMAR 

• Wykonanie założeń do projektowania z określeniem wielkości zbiornika, powstaje 
„Operat hydrologiczny dla rzeki Niwki wykonany dla potrzeb projektu przebudowy 
zbiornika wodnego zlokalizowanego w rewitalizowanym Parku Miejskim w 
Podkowie Leśnej” - Pracownia WAGABART - link
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Park Miejski
rok 2009

http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/operat-hydrologiczny-dla-rzeki-niwki.pdf
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Projekt zagospodarowania terenu



• Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy zbiornika „Projekt 
przebudowy zbiornika wodnego zlokalizowanego w rewitalizowanym Parku Miejskim w 
Podkowie Leśnej” 

W projekcie: 

• „Istniejący staw powstał przez rozbudowę koryta rzeki”

• Przepływ nienaruszalny został określony na 0,0076 m³/s. Dla potrzeb niniejszego opracowania 
przepływ nienaruszalny w rzece poniżej zbiornika został określony w sposób pośredni, na 
podstawie przepływu średniego niskiego, wykorzystując wzór Kostrzewy (1977)

Ważne! 
Przepływem nienaruszalnym jest to ilość wody wyrażona w m³ /s, która powinna być 
utrzymana jako minimum w danym przekroju poprzecznym ze względów 
biologicznych i społecznych, przy czym konieczność utrzymania tego przepływu w 
zasadzie nie podlega kryteriom ekonomicznym.

Co to oznacza w praktyce? Aby zachować ten przepływ w Niwce przez okres 5 
miesięcy (okresy suszy bez jakiegokolwiek cieku) należało by wybudować zbiornik 
retencyjny powyżej Podkowy Leśnej, który powinien mieć objętość ok. 100.000 m³ 
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Park Miejski
rok 2010
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Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy 

zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs -11)



Z projektu:

• Straty na przesiąki przez czaszę zbiornika zostały obliczone na poziomie 11,5 l/s  bez względu 
na porę roku. Dla porównania straty na parowanie wahają się na poziomie 0,002 do 0,106 l/s 
czyli średniomiesięcznie ponad 220 razy mniejsze 

• Analizując sytuację bilansów wodnych dla zbiornika nieuszczelnionego postawiono 
kategoryczny wniosek, że zbiornik nie może prawidłowo pełnić swoich funkcji, a 
uszczelnienie i sztuczne zasilanie pozwoli na utrzymanie walorów krajobrazowych i 
estetycznych otoczenia zbiornika przy jednoczesnym wprowadzeniu bioróżnorodności w 
obrębie jego oddziaływania. Zapobiegnie obumieraniu roślinności, pozwoli na rozwój 
fauny wodnej.

• Wykazano, że zbiornik nie ma wpływu na zmniejszenie szczytowego przepływu na Niwce, 
zatem jego funkcja przeciwpowodziowa nie istnieje.

• W ciągu każdego roku zamulenie dna zbiornika powiększało by się o kolejne min 53,4 m³ 
rumowiskiem rzecznym

• Powierzchnia zbiornika (w części uszczelnionej matą bentonitową) ok. 1700 m²

• Miesięczne straty wody na parowanie obliczono od 6 m³ - 0,19 m³ na dobę w miesiącu 
grudniu do 276,69 m³ w lipcu, czyli na dobę maksymalnie do 9,20 m³
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Park Miejski
rok 2010
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Park Miejski
rok 2010

• Wykonano opracowanie „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko przebudowy zbiornika wodnego zlokalizowanego na rzece 

Niwce, znajdującego się w rewitalizowanym Parku Miejskim w Podkowie 

Leśnej”  - link

• „Operat wodnoprawny na wykonanie przebudowy zbiornika wodnego na 

rzece Niwce (rów Rs-11) w miejscowości Podkowa Leśna.

Operat między innymi określał:

• Ilość wody na ubytki z uwagi na przesiąki (warstwa uszczelniona matą 

bentonitową) i parowanie w ilości ok. 16 m³ dowożonej 

beczkowozami. „Sztuczne zasilanie pozwoliłoby na utrzymanie 

walorów krajobrazowych i estetycznych otoczenia” 

• Uszczelnienie czaszy dna matą bentonitową (jest to kilkuwarstwowy 

syntetyk wypełniony granulkami bentonitu sodowego) 10 cm powyżej 

rzędnej dna budowli wylotowej, czyli realna planowana maksymalna 

głębokość to 2,0 m, a objętość części uszczelnionej ok. 2300 m³ i 

średnia głębokość 1,59 m

http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/raport-oddzialywania-na-srodowisko.pdf
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Park Miejski
rok 2010

• Przy budowli upustowej przewidziano ścianki szczelne stalowe gł. 2,0 m 

• Ściany boczne doku oraz skrzydła zaprojektowano jako żelbetowy rdzeń 

oblicowany cegłą klinkierową. Grubość doku 38 cm. Zbrojenia doku ze 

stali konstrukcyjnej. 

• Przewidziano wbijanie ścianek szczelnych z grodzic PVC na głębokość 

5,0 m, a dno wyłożone płytami betonowymi

• Planowano powierzchnię zbiornika 1700 m², pojemność 2950 m³, średnią 

głębokość 1,74 m, 
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Park Miejski
rok 2010
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• Rezygnacja  z prowadzenia nowych ścieżek i 
wprowadzania pokrytych nawierzchnią polan na 
terenie leśnym

• Zamiana placu wokół stawu na ścieżkę celem 
ograniczenia ilości projektowanych nawierzchni

• Uproszczenie elementów małej architektury, które 
wykonane zostaną z drewna dla lepszego 
zharmonizowania ze środowiskiem leśnym

• Wprowadzenie oświetlenia wyłącznie w alei głównej

• W związku z upływem czasu, zaktualizowano 
również projekt gospodarki drzewostanem, co miało 
na celu ułatwienie prowadzenia prac 
pielęgnacyjnych. 

Zmiany w stosunku do koncepcji SGGW
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Park Miejski
rok 2010

• 14 czerwca 2010 r Powiatowy Państwowy Inspektor sanitarny wydaje pozytywną 

opinię dotyczącą przedsięwzięcia

• Starosta Grodziski decyzją nr 60/2010 r. z dnia 04.08.2010 r wydaje pozwolenie 

wodnoprawne na odtworzenie stawu z pogłębieniem dna, uszczelnieniem i 

wykonaniem robót melioracyjnych w tym przebudowy rowu RS-11 w km 

4+030÷4+433 w mieście Podkowa Leśna

• Decyzją 11.08.2010 r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia 

realizację prac w Parku w Podkowie Leśnej.

• 07.10.2010 r burmistrz Miasta Podkowa Leśna wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

rewitalizacji Parku i przebudowie stawu 

• Uzgodnienie rozwiązań z WZMiUW w Warszawie 20.10.2010 r. 

• Uzgodnienia z RDOŚ w Warszawie 28.10.2010 r. 

• Decyzja MWKZ z 05.11.2010 r. zezwalająca na przebudowę zbiornika  

• Pozwolenie wodnoprawne z 01.12.2010 r wydane przez starostę grodziskiego 

• Nie wystąpiono o pozwolenie na budowę na żaden z opracowanych 

projektów
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Park Miejski
rok 2010

Opracowanie dokumentu „Analiza funkcjonowania i rozwoju systemu 

odprowadzania i retencji wód opadowych z terenu Miasta Podkowa Leśna” 

(wrzesień). Analiza była prezentowana na spotkaniu publicznym z 

mieszkańcami w październiku - link

W opracowaniu:

„Zbiornik wymaga bieżących zabiegów konserwacyjnych tj. wykaszania 

i  naprawy skarp, odmulenia, naprawy budowli wlotowych i wylotowych. 

Przez większą część roku zbiornik jest suchy”

„Toksyczność metali ciężkich powoduje zmniejszenie liczby gatunków 

organizmów wodnych jak i liczby pozostałych bardziej odpornych np. ryb. 

Metale ciężkie nie podlegają procesom biodegradacji i dlatego może 

następować ich kumulacja w środowisku wodnym (np. zbiorniku retencyjnym) 

nawet jeśli odprowadzane są okresowo i w niewielkich stężeniach.”

http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/analiza-funkcjonowania-i-rozwoju-systemu-odprowadzania-i-ret.pdf
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Park Miejski
rok 2010

Projektant wnioskował o:

• samoopodatkowanie się mieszkańców podatkiem katastralnym, aby zrealizować 

niezbędne inwestycje

• powołanie spółki wodnej obejmującej co najmniej obszar PTO

• budowę zbiorników retencyjnych w górnej części zlewni poza obszarem miasta

• uchwałę RM nakazującą budowę zbiorników retencyjnych na prywatnych 

posesjach, studni drenażowych i/lub systemów rozsączających na działkach 

prywatnych odbierających wody deszczowe z dachów, domów i zabudowań 

gospodarczych oraz dojazdów, ciągów pieszych i placów utwardzonych jako 

obowiązek przy każdym nowym pozwoleniu na budowę

• doprowadzenie wody w środek czasy zbiornika wodociągiem i urządzenie 

podświetlanej fontanny „wygrywającej” mazurek Chopina

• wykonanie systemu studni i rurociągów drenarskich na terenie Parku wokół stawu

• budowę 2 zbiorników retencyjnych: na wysokości ul. Irysowej oraz trasy 719

• pełną regulację rowów melioracyjnych z wyłożeniem dna i skarp geowłókninami

• wykonanie na wysokości cmentarza ścianki szczelnej poprzez zabicie grodzic 

wzdłuż krawędzi rowu o głębokości 2,5 m

• przepompownie deszczowe, kanały w ulicach, przewody tłoczne itp.

• Koszty części zaleceń oszacowano na 6 mln zł
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Park Miejski
rok 2010

Podsumowanie wartości zakładanych prac

• Wartość prac kosztorysowych w/g opracowania i 
stanu 2010 r. - 1 566 552,60 zł 

• Wartość prac kosztorysowych w/g stanu 
opracowania 2010 r poziom cen IV kwartał 2018 r. 

- 2 640 000,00 zł 

• Uwaga: podane kwoty dotyczą tylko przebudowy 
stawu
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Park Miejski
lata  2011, 2012 i 2014

2011 r. 

• 14.11.2011 r. skarga Oddziału LOP Podkowa do WSA na 
postanowienie Wojewody Mazowieckiego dotyczącego 
postanowienia Starosty Grodziskiego odmawiającego 
wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją z 
24.06.2010 – pozwolenie na budowę rewitalizacji Parku i 
przebudowy stawu

2012 r. 

• W w/w sprawie zapada wyrok WSA oddalający skargę

2014 r.

• Usunięto 100 drzew martwych, które były zagrożeniem 
dla mieszkańców spacerujących po parku 
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• Spotkanie z mieszkańcami – przedstawienie planów inwestycyjnych na rok 
2016, w tym rewitalizacji Parku Miejskiego (stawu) – przedstawienie 
istniejącej dokumentacji - link

• Postępowanie poniżej 30.000 euro dot. Czyszczenia stawu i rowu na 
terenie parku BWiM S. Perczyński – remont rowu RS-11/19) – wartość 
zamówienia: 28 999, 99 zł 

• We wrześniu 2015r. wykonano prace związane z czyszczeniem stawu i 
rowu.

• W Parku Miejskim wypielęgnowano 260 drzew, na co miasto pozyskało 
dotację

• 12.10.2015 r odpowiedź na wniosek złożony w trybie zapytania o 
udzielenie informacji publicznej na pytania dotyczące prac 
konserwacyjnych związanych ze stawem.

WAŻNE!

Jest to jedyne pytanie na przestrzeni ostatnich 5 lat jakie zostało 
skierowane bezpośrednio do urzędu przez późniejszych skarżących

Park Miejski
rok 2015

http://arturtusinski-podkowa.pl/wp-content/uploads/2016/02/Artur-Tusi%C5%84ski-spotkanie-z-mieszka%C5%84cami-25.02.16.pdf
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Staw przed wyczyszczeniem
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Park Miejski
rok 2016

• Aktualizacja dokumentacji wykonanej w 2010 r. - aktualizacja map projektowych – wartość 
zamówienia: 34 440,00 zł celem uzyskania pozwolenia na budowę - link

• Skarga do KR z 11.01.2016 r na działania burmistrza dotycząca rzekomego zniszczenia stawu –
uchwała RM PL z 23.03.2016 r. Skarga bezzasadna

• 15.01.16 r. Skarga do Starosty na „Dewastację zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w 
Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej”. W odpowiedzi czytamy „ (…)Należy zatem uznać, że 
zasadnym było podjęcie przez Miasto Podkowa Leśna oczyszczenie dna zbiornika z rumowiska, co 
pozwoliło przede wszystkim na utrzymanie stałego przepływu wody, ograniczając jednocześnie 
bezpośrednie podtapianie zabudowań mieszkalnych w dolnym biegu cieku”.

• Protest LOP na konsultacje społeczne dot. strategii Rozwoju Terenów Zielonych opracowywanej 
w ramach PTO do burmistrzów PTO

• 24.08.2016 r. skarga do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  na rzekome 
zniszczenie zbiornika wodnego, podpisana między innymi przez ówczesnych radnych:  R. 
Gabryszuk, M. Kalińskiego, S. Dąbrówkę i członków LOP oddział Podkowa Leśna. Skarga 
9.09.2016 r została przekazana Radzie Miasta Podkowa Leśna do rozpatrzenia w/g kompetencji. 

• 28.08.2016 r wykonawca składa Staroście Grodziskiemu dokumentację aktualizowanego projektu 
przebudowy stawu celem wydania pozwolenia na budowę.

• We wrześniu miasto ma gotowy wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie dotacji na 
przebudowę stawu w wysokości 50% inwestycji tj. prawie 800 tyś zł 

• Starosta grodziski na skutek skarg wstrzymuje procedowania wydania pozwolenia na 
budowę do czasu otrzymania wyników kontroli DRZGW w Warszawie, także sam zwraca się 
z prośbą o wyjaśnienia oraz na żądanie skarżących wydaje zaświadczenie o utrzymaniu 
pozwolenia wodno-prawnego z 2010 r. w obrocie prawnym. 

http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2018/06/projekt-budowlany.pdf
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Park Miejski
rok 2016

• Upływa termin złożenia wniosku o dofinansowanie. Bez prawomocnego pozwolenia 
na budowę miasto nie może złożyć wniosku o dotację. Program zakończył się.

• RM PL  22.10.16r. podejmuje uchwałę (stanowisko) wyrażające dezaprobatę dla 
działań skargowych trójki radnych uznając je za sprzeczne z interesem wspólnoty 
samorządowej Podkowy Leśnej – stanowisko 12 radnych 

• W Parku Miejskim zostało wypielęgnowanych 1913 drzew, na którą miasto 
pozyskało dotację

• Do Zarządu Krajowego LOP, Zarządu Okręgu Warszawa i Oddziału w Podkowie 
skierowano pismo o udostępnienie informacji na temat faktycznej liczby członków 
oddziału, udostępnienie zawiadomień o walnych zebraniach oraz protokołów i 
uchwał z tych zebrań. Zarząd Krajowy LOP powołuje specjalną komisję mającą na 
celu wyjaśnienie statusu Oddziału LOP w Podkowie, cofa także wszystkie 
pełnomocnictwa.

• 12.04.2016, 16.04.2016 oraz 4.05.2016 Stowarzyszenie Ruch Kontroli Władzy 
(RKW) kieruje do Wojewody Mazowieckiego i Prokuratury Krajowej skargi na 
działalność burmistrza  

• 16.07.2016 wpływa skarga mieszkańca do RM związana z przebudowa stawu. 
Uchwała z dnia 25.08.2016 r – skarga bezzasadna 

• 09.09.2016 r do RM wpływa kolejna skarga na zniszczenie zbiornika w Parku 
Miejskim. Uchwała z dnia 11.10.2016 r skarga bezzasadna.

http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/z7-oswiadczenie-12-radnych.pdf
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Park Miejski
rok 2016

• 11.10.2016 r zostaje przeprowadzona kompleksowa kontrola przez 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości - link.

• 14.11.2016 oraz 16.12.2016 r Główna Komisja Kontrolno-Rewizyjna Zarządu 
Głównego LOP przeprowadza w Oddziale Podkowa Leśna i Okręgu Warszaw 
kontrolę. 

• W protokole czytamy : 

• „Z przyczyn nieuzasadnionych kontrola nie mogła być skuteczna. Prezes Zarządu 
Okręgu będąca jednocześnie prezesem zarządu oddziału w Podkowie Leśnej 
zasypywała nas różnymi nieistotnymi pismami. Nie zgłosiła się na żadne 
spotkanie.(…) Okręg i oddział którym prezesuje Pani Wolska-Zdunek nie posiadają 
prawem wymaganych dokumentacji ze zjazdów, protokołów komisji w tym 
mandatowo – skrutacyjnej z wynikami głosowań, protokołów i uchwał wszystkich 
komisji oraz zarządu dokonujących podziału funkcji. Zjazd Okręgu odbył się 
niezgodnie ze statutem. Dokumentów oddziału LOP w Podkowie Leśnej w ogóle nie 
ma. Jedynym jest pismo z 2013r., z którego wynika, że dokonano podziału funkcji, w 
tym mąż pani prezes został w tym oddziale łącznie z nią skarbnikiem”.

• Starosta grodziski 15.11.2016 r wydaje pozwolenie na przebudowę stawu. Decyzja 
staje się prawomocna 1 grudnia.

http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2012/02/protokol_kontroli-1.pdf
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Park Miejski
rok 2017

• Urząd Miasta zdecydował się o aplikowanie o środki w nowym programie projektu 
pn. „Odbudowa zbiornika retencyjnego w Podkowie Leśnej służącego 
magazynowaniu wody na okres suszy” na kwotę dotacji 761.794,28zł, przy założeniu 
wartości całego projektu 1.523.588,56zł. Bezskutecznie.

• W Parku Miejskim zostało wypielęgnowanych 2200 drzew – pozyskano 
dofinansowanie

• Miasto analizuje możliwość zmian w projekcie, dostosowując założenia do obecnych 
technologii i postępujących zmian klimatycznych 

• Ogłoszono przetarg nieograniczony- ZP 271.19.2017 "Przebudowa zbiornika 
wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej.„ wartość szacunkowa 
zamówienia 699 186,99 zł / 167 473,95 euro. Otwarcie ofert: 18.09.2017 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

- brak ofert

• Ogłoszono II przetarg nieograniczony - ZP 271.23.2017 "Przebudowa zbiornika 
wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej.„ Wartość szacunkowa 
zamówienia 699 186,99 zł / 167 473,95 euro. Otwarcie ofert: 28.09.2017 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

- brak ofert
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Park Miejski
rok 2017

• We wrześniu 2017 powstaje koncepcja przebudowy stawu na terenie Parku na 
podstawie dokumentacji i zgód będących (aktualne pozwolenie konserwatora, 
pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych) w 
posiadaniu miasta – mgr inż. arch. kraj. Marcin Gąsiorowski, ekolog, ekspert w 
zakresie projektowania środowiskowego

• umowa nr IK.86.90006.2017 – wartość umowy: 14 760,00 zł
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Park Miejski
rok 2017
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• 26 września 2017r. odbywa się spotkanie z mieszkańcami, na 
którym zostaje przedstawiona koncepcja wraz z założonymi 
zmianami. Proponowane rozwiązanie zostaje przyjęte przez 
obecnych. Jednoznacznie mieszkańcy określili, że chcą 
rozwiązania gwarantującego wodę w zbiorniku przez cały rok. 
Frekwencja na zebraniu ok. 100 osób - nagranie

• Na wniosek mieszkańców wizualizacja zostaje udostępniona 
na stronach internetowych oraz w Biuletynie Miasta

• W ramach prac nad aktualizacją Studium w okresie wrzesień -
grudzień 2017 r odbywały się konsultacje, panele, zbierano 
ankiety, w tym stawu i parku – z Raportu wynika, że Park 
Miejski jest postrzegany jako przestrzeń publiczna 
funkcjonująca najgorzej i wymaga rewitalizacji.

Konsultacje z mieszkańcami

http://bip.podkowalesna.pl/inne-dokumenty/inne/20322/
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• Rezygnacja  z maty bentonitowej na rzecz Geomembrany EPDM, 
materiału stabilnego chemicznie pozbawionego substancji 
zanieczyszczających środowisko. EPDM posiada bardzo dobre 
właściwości m.in. odporność na warunki atmosferyczne, odporność na 
działanie wody, dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do 
+110 °C, elastyczność w niskich temperaturach do -40 °C, 

• Woda w stawie będzie filtrowana i regenerowana metodami biologicznymi. 
Około połowy powierzchni zbiornika zajmie strefa regeneracyjna, będąca 
również jego ozdobną częścią z bujnie rosnącą i kwitnącą roślinność 
wodną. Naturalnie metody oczyszczania wody. Woda w stawie będzie 
pobierana z powierzchni i dna zbiornika następnie będzie kierowana do 
filtrów mechanicznych, które mają wyłapać większe zanieczyszczenia. 
Oczyszczona woda trafi na złoże filtrów biologicznych gdzie nastąpi 
redukcja rozpuszczonych pierwiastków biogennych. Przy regeneracji wody 
w stosowane są również odpowiednie minerały wpływające na stabilizację 
odczynu Ph, twardość oraz mające właściwości sorpcyjne wobec 
niektórych związków rozpuszczonych w wodzie. Zamiana placu wokół 
stawu na ścieżkę celem ograniczenia ilości projektowanych nawierzchni

Zmiany w stosunku do projektu z 2010 i jego 

aktualizacji z 2016 roku 
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• Rezygnacja ze ścianek szczelnych PVC i grodzic stalowych

• Ograniczenie do minimum budowy konstrukcji żelbetowych

• Zmiana materiału uszczelniającego i podniesienie zwierciadła 
wody eliminuje straty na przesiąki, tym samym straty na 
parowanie nie powinny przekroczyć jednej objętości zbiornika 
rocznie

• Likwidacja funkcji sedymentacyjnej stawu zatrzyma 
postępujący proces infiltracji zanieczyszczonej biologicznie i 
chemicznie wody w pobliżu ujęć czwartorzędowych

• Poprawa warunków biologicznych roślinności poniżej stawu z 
uwagi na wyeliminowanie w okresie suchym funkcji 
retencyjnej stawu

• Pełne przywrócenie warunków przyrodniczych w stawie i jego 
otulinie

• Woda cały rok

Zmiany w stosunku do projektu z 2010 i jego 

aktualizacji z 2016 roku 
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Park Miejski
rok 2017

• Ogłoszenie III przetargu nieograniczonego - ZP 271.26.2017 „Przebudowa 
zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs-11) w Podkowie Leśnej - Etap 
I.”

Przetarg przewiduje jedynie prace rozbiórkowe i wykonanie rozwiązań 
zawartych w Koncepcji przebudowy stawu, tych które będzie można 
wykorzystać w późniejszym czasie w rozwiązaniu docelowym i tak, aby 
minimalizować koszty. Wartość szacunkowa zamówienia 686 991,87 zł / 164 
552,89 euro. Otwarcie ofert: 06.11.2017 . Wartość umowy: 482 006,40 zł 
netto / 592 867,87 zł brutto

• 28.01.2017 r. otrzymujemy informację o cofnięciu przez Zarząd Główny 
pełnomocnictw do reprezentowania Ligi Ochrony Przyrody przez ówczesne 
władze Oddziału LOP Podkowa Leśna 

• Skarga RKW do WMKZ na działalność burmistrza, przekazana RM. 
Uchwała z dnia 20.03.2018 r – skarga bezzasadna

• Do Rady Miasta w dniu 20.12.2017 wpływa kolejna skarga związana ze 
stawem. Uchwała RM z dnia 20.03.2018 r – skarga bezzasadna
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Park Miejski
rok 2018

• 3.01.2018 do Rady Powiatu wpływa skarga na wicestarostę. Skarżący 
zarzuca łamanie prawa i wprowadzanie w błąd w/s stawu. Skargę 
rozpatruje Rada Powiatu Grodziskiego – skarga uznana za bezzasadną 

• Wykonany zostaje operatu wodnoprawny do zakrycia rowów na długości 
uszczelnionej części zbiornika – wartość zamówienia: 3 075,00 zł

• Miasto Podkowa Leśna uzyskuje decyzję wodnoprawną na zakrycie rowu 
RS-11 na wysokości planowanego uszczelnienia dna zbiornika - decyzja

• Ogłoszenie I przetargu nieograniczony ZP.271.6.2018 „Rewitalizacja 
Leśnego Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia 
i uszczelnienia czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu, 
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego zbiornika 
wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według 
uzgodnionego projektu. Wartość szacunkowa zamówienia netto 813.008,13 
zł / 188 558,60 euro. Otwarcie ofert: 09.07.2018 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp - oferty przekraczały 
zabezpieczone środki w budżecie

http://www.bip.powiat-grodziski.pl/pliki/Biuro_rady_2014_2018/uchwala_318_2018.pdf
http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/pozwolenie-wodnoprawne-wp-decyzja-06.2018.pdf
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Park Miejski
rok 2018

• Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego - ZP.271.9.2018 „Rewitalizacja Leśnego 
Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia 
czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 
17.012.2018 oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego 
zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według 
uzgodnionego projektu w terminie  do 28.06.2019 r.” Wartość szacunkowa 
zamówienia: netto 853.658,54 zł / 197.986,53 euro

• Otwarcie ofert: 26.07.2018, postępowanie zostało unieważnione na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp – oferty przekraczały 
zabezpieczone środki w budżecie

• Ogłoszenie III przetargu nieograniczonego - ZP.271.11.2018 „Rewitalizacja Leśnego 
Parku Miejskiego poprzez wykonanie ukształtowania, umocnienia i uszczelnienia 
czaszy stawu na rowie Rs-11 według istniejącego projektu w terminie do dnia 
17.12.2018 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego 
zbiornika wodnego w Podkowie Leśnej wraz z realizacją przebudowy według 
uzgodnionego projektu w terminie do dnia 28.06.2019 r.” Wartość szacunkowa 
zamówienia: netto 850 813,01 zł / 197 326,58 euro. Otwarcie ofert: 22.08.2018 godz. 
Wykonawca: MKL-BUD Sp. z o.o. (dawnej MKL-BUD Michał Lulis)

• Umowa nr IK. 272.274.90006.2018 z dnia 11.09.2018 r. – wartość umowy netto 848 
425,00 zł / brutto 1 043 562,75 zł. Termin umowy 30.06.2019 r.
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Park Miejski
rok 2018

• Kontrola Regionalnej Izby Rozrachunkowej dokumentów finansowych (kontrola 
standardowa z mocy prawa). Bez uwag

• 3,19 i 25 września 2018 do CBA wpływają kolejno 3 skargi na działania burmistrza 
dotyczące m.in. finansowania budowy stawu, które zostają przekazane do 
Regionalnej Izby Rozrachunkowej (RIO). RIO zgodnie z kompetencjami, skargi 
przekazuje Radzie Miasta Podkowa Leśna

• Powyższe skargi Rada Miasta uznaje za bezzasadne – Uchwała 24.01.2019 
przygotowana na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej z 2018 

• Mieszkańcy o rzekomych nieprawidłowościach powiadamiają media, w tym TVP. 
Dziennikarze TVP wielokrotnie nachodzą urząd miasta, wymuszając na 
pracownikach nagrywanie wypowiedzi. 

• 8 października część radnych RM VII kadencji składa zawiadomienie dotyczące 
budowy stawu do PINB

• W grudniu WFOŚiGW zawiadamia Urząd Miasta o planowanej kompleksowej kontroli 
spowodowanej skargami na rzekome nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy 
z pozyskanych w latach 2015-2017 dotacji na pielęgnację drzew w Parku Miejskim i 
konserwacje rowów melioracyjnych 

• Dwie kontrole przeprowadzone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków wskutek skarg pisanych do m.in Ministra Kultury na Konserwatora za 
rzekome nierzetelnie przeprowadzane kontrole i brak kar dla Miasta Podkowa Leśna 
– bez uwag
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Park Miejski
rok 2018

• Ogłaszane przetargi w 2018 roku zakładały formułę 
„projektuj i buduj”

Formuła "buduj" została zrealizowana w pełni w I etapie 
ogłoszonego przetargu do 31.05.2019 r. 

II etap „projektuj i buduj” obejmuje opracowanie 
docelowego rozwiązania stawu jak i zagospodarowania 
terenu wokół. Przetarg zakładał jedynie wykonanie 
stawu wraz z całą technologią: filtracyjnym złożem 
błotno-kamiennym, zamkniętym obiegiem wody, 
technologie melioracyjną i wszystkimi urządzeniami 
hydrotechnicznymi, roślinnością i sceną/podestem 
zakrywają cym komory z pompami. 

To nowe rozwiązania projektowane na podstawie 
wcześniej prezentowanej koncepcji.



40

Park Miejski

Koszty

Razem wszystkie prace związane z rewitalizacją stawu w Parku 
Miejskim zostały zamknięte kwotą 1.717.705,61 zł, z czego do 
dnia dzisiejszego wypłacono ok. 1.092.250,61 zł 

Dla porównania (źródło: UM Grodzisk Mazowiecki)

• Stawy Goliana w Grodzisku - realizacja 2010-2012 koszt 
prawie 6 mln złotych. Zakres merytoryczny podobny: 
wykopanie, uformowania, uszczelnienie, obieg zamknięty, 
rośliny, alejki i mała architektura, filtry.

• Stawy Walczewskiego realizacja 2016-2020 koszt całkowity 10 
mln złotych. I etap obejmował, wyrównanie dna istniejących 
stawów i uformowania skarp, budowle  - 2 mln złotych.
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Park Miejski
rok 2019

• Kontrola przebudowy stawu przeprowadzona przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego – Decyzja umarzająca postępowanie. 
„Z ustaleń oględzinowych jednoznacznie wynika, że roboty 
realizowane są zgodnie z wytycznymi zatwierdzonego projektu 
budowlanego, w tym zawartego w nim opisie technicznym”. 

• Skarga mieszkańców do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
na działania PINB

• Kontrola Urzędu Skarbowego oświadczenia majątkowego burmistrza za rok 
2017 wskutek zawiadomienia mieszkańców (o przyjęciu świadczenia 
pieniężnego przy okazji przetargu na staw) 

• Wykonawca uzyskuje decyzję - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 
prac przy rewitalizacji stawu – zmiana parametrów fizycznych stawu 
(dotyczyło tylko rzędnej lustra wody i objętości stawu), nie zmieniono 
warunków wodnych i gruntowych

• 28.03.2019 wykonawca składa wniosek do MKZW w Warszawie o wydanie 
zgody na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy przebudowie stawu 
dotyczących m.in. podestu, alejek, małej architektury

• WFOŚiGW przeprowadza w mieście kompleksową kontrolę dotacji 
związanych m.in. z pielęgnacją zieleni w Parku Miejskim – bez uwag. 
Kontrola jest przeprowadzona w wyniku zawiadomień mieszkańców
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• 15.04.2019 Kompleksowa kontrola prowadzonej inwestycji stawu Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – bez uwag. Kontrola jest przeprowadzona 
w wyniku wielokrotnych zawiadomień mieszkańców

• Skarżący składają zawiadomienie do Prokuratury dotyczące rzekomego 
poświadczenia nieprawdy przez pracowników UM. Postępowanie w toku. 

• Mieszkańcy składają skargi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

• CBA, na skutek zawiadomień wszczyna postępowanie wyjaśniające ogłoszonych 
przetargów w 2017r. dotyczących stawu. W sumie urząd przesłał ponad 1300 stron 
kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. Kontrolerzy CBA 
przeprowadzili 3 kontrole w terenie. Czekamy na protokół końcowy lub 
postanowienie o zakończeniu postępowania.

• Prokuratura Okręgowa w Warszawie dostaje skargi na Prokuraturę Rejonową w 
Grodzisku Mazowieckim, że ta nie chce procedować po raz kolejny nad już 
wyjaśnianymi sprawami. 

• Do CBŚP wpływa zawiadomienie mieszkańców o prawdopodobieństwie popełnienia 
w Podkowie Leśnej przestępstw gospodarczych związanych z rewitalizacją stawu.

• Z uwagi na ciągłe naciski ze strony skarżących, MWKZ w dniu 10 i 17 czerwca 
kontroluje po raz kolejny budowę (wizja lokalna).

• Policja wzywa do składania wyjaśnień w/s stawu.

• Więcej o kontrolach zewnętrznych miasta - link

http://bip.podkowalesna.pl/inne-dokumenty/kontrole-i-audyty/kontrole-i-audyty-zewnetrzne/5186/
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• 6 maja zostaje zarejestrowane STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO I KRAJOBRAZOWEGO – DENDROPOLIS - link
Do stowarzyszenia należą: Małgorzata Stępka (prezes), Elżbieta Wolska 
Zdunek, Elżbieta Gliszczyńska, Renata Gabryszuk , Marcin Kaliński, Piotr 
Skalski, Marta Ipnarska, Radosław Sikora

• Stowarzyszenie składa do MWKZ wniosek o dopuszczenie jako strony w 
postępowaniu, wniosek jest niejasny, są zatem wezwani do ich 
uzupełnienia – procedura w toku

• Miasto Podkowa Leśna uzyskuje decyzję wodnoprawną  dotyczy zmian 
parametrów fizycznych stawu: rzędna zwierciadła wody, średnia głębokość 
czy zmiana materiału warstwy uszczelniającej – decyzja

• Od 17.05 konserwator po uzgodnieniu ostatecznych warunków detali z 
projektantem jest gotowy do wydania ostatecznej decyzji. Decyzja została 
wstrzymana ze względu na interwencje mieszkańców i stowarzyszenia 
Dendropolis.

• Podobnie do roku poprzedniego, pracownicy urzędu miasta otrzymują 
telefony i sms od „troskliwych” mieszkańców mające charakter zastraszania 
- o rzekomych przekrętach przy realizacji inwestycji, toczących się 
postępowaniach w prokuraturze itp. („mają uważać”).

https://rejestr.io/krs/783201/stowarzyszenie-dziedzictwa-kulturowego-i-krajobrazowego-dendropolis
http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/04/pozwolenie-wodnoprawne-wp-decyzja-maj-2019.pdf
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rok 2019 – napełnianie wodą stawu i próba szczelności

• Wykonawca warstwy uszczelniającej EPDM zadeklarował gotowość udzielenia 
10 letniej gwarancji pod warunkiem wykonania próby szczelności

• 8 czerwca w okolicy godziny 15.00 spadł krótki intensywny deszcz nawalny o 
natężeniu przekraczającym 70 mm słupa wody, w konsekwencji po ok. 15 
godzinach w rowie RS-11 w parku pojawiła się woda 

• Woda po takich opadach niesie ze sobą wszystkie zanieczyszczenia z dróg w 
górnej części zlewni, rowów, wyschnięte pozostałości po zrzutach 
podczyszczonych ścieków i inne możliwe nieczystości

• Ok. godziny 14.00, 9 czerwca wykonawca podjął decyzję o pompowaniu wody 
do stawu bezpośrednio z rowu. Użyto motopompy o wydajności 1200 
dm³/minutę

• Motopompa pracowała 18 godzin, co w przeliczeniu oznacza pobranie z rowu 
ok. 1100 m³ wody

• Od poniedziałku 10 czerwca do środy 12, wykonawca pod nadzorem 
eksploatatora i UM pobrał z ujęcia hydrantowego przy pałacyku ok. 360 m³

• Pobór następował głównie w godzinach 11.00 – 16.00 trwał w sumie ok. 10 - 12 
godzin

• Taki pobór wody w okresie małych rozbiorów nie ma żadnego wpływu na 
ciśnienie w sieci, dzienny pobór wody w tym okresie wynosi do 800 m³/dobę. 
Ciśnienie było kontrolowane.
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Stan obecny – w trakcie budowy
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Co dalej?

• Konieczność przesunięcia terminu wykonania rewitalizacji stawu z 30.06.2019 r na  … ?     
Na dzień dzisiejszy nie można określić terminu zakończenia budowy. Zarejestrowane 
stowarzyszenie może skutecznie opóźnić termin realizacji od kilku tygodni do ….?

Działania czekają:

• Uzyskanie decyzji MKZW dotyczącej złożonego projektu 

• Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę 

• Dokończenie prac polegających między innymi na:

• Wypompowanie wody ze stawu 

• Zamontowaniu wszystkich urządzeń hydrotechnicznych i filtrujących

• Wybudowanie drewnianego pomostu/sceny kameralnej

• Wypełnienie czaszy zbiornika kruszywem i piaskiem

• Nasadzenia roślin wodnych

• Napełnienie stawu wodą

• Wykończenie łączenia nabrzeża  

• Montaż barierek  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

• Poszukanie pieniędzy w budżecie na III etap wg opracowanego projektu :

• alejka dookoła stawu

• mała architektura (ławki, kosze)

• Po wschodniej stronie stawu ścieżka poszerzona w celu wykonania drewnianych 
siedzisk
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Informacje w Biuletynie Miasta

Biuletyn 5/73/październik 2016 – str 3

Biuletyn 6/74/grudzień 2016 – str 11

Biuletyn 4/78/ październik 2017 - str 2,3 – prezentacja koncepcji przebudowy 
stawu opracowanej w październiku 2017 r i prezentowanej na otwartych 
spotkaniach z mieszkańcami 

Biuletyn 5/79/ grudzień 2017 – str 16 wzmianka

Biuletyn 1/80/ luty 2018 – str 4 wzmianka

Biuletyn 2/81/ kwiecień 2018 – str 10

Biuletyn 4/83/ sierpień 2018 – str 3 wzmianka

Biuletyn 5/84/ październik 2018 – str 16

Biuletyn 2/87/ kwiecień 2019 – str 15

http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2009/07/5-73-2016.pdf
http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2019/01/0067_001.pdf
http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2017/10/Biuletyn-4.78-Pa%C5%BAdziernik-2017.pdf
http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2018/01/biuletyn_grudzien2017_www.pdf
http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2018/07/biuletyn_nr1_LUTY.pdf
http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2018/05/Biuletyn_kwiecien_2018.pdf
http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2018/08/BIuletyn_08_2018.pdf
http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2009/07/Biuletyn_10_2018_stronawww.pdf
http://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2009/07/biuletyn-www-2019.pdf
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Informacje na sesjach Rady Miasta

Informacje o stawie i pracach w Parku Miejskim w sprawozdaniach burmistrza 
z prac pomiędzy sesjami:

• 29 października 2015 r.

• 24 sierpnia 2016 roku

• 22 listopada 2016 roku 

• 13 grudnia 2016 roku

• 22 czerwca 2017 roku

• 30 listopada 2017 roku

• 26 czerwca 2018 roku

• 27 września 2018 roku

• 24 stycznia 2019 roku

• 25 kwietnia 2019 roku 

• 30 maja 2019 roku  

• Poza oficjalnymi źródłami ukazywały się artykuły na http://arturtusinski-podkowa.pl/pl/ oraz w prasie lokalnej.

http://arturtusinski-podkowa.pl/pl/
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Dziękuję za uwagę

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały fotograficzne z archiwum prywatnego autora oraz 

dokumenty znajdujące się w archiwum Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Wszystkie materiały stanowią 

własność intelektualną ich autorów.


