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Dotyczy: Petycji mieszkańców osiedla Dąbrowa Zachodnia w Łomiankach. 
 
 
Szanowna Pani. 
 
W imieniu mieszkańców Osiedla Dąbrowa Zachodnia dziękujemy za pismo  znak 

RI.7011.57.3.14.15.2016 z dnia 14-10-2016 r., które otrzymaliśmy w odpowiedzi na petycję w sprawie 

przebudowy ul. Zachodniej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Sierakowskiej. 

Zostaliśmy zobowiązani przez mieszkańców do przekazania Pani następującego stanowiska.  

Z przykrością stwierdzamy, że ww. pismo zawiera wyłącznie informacje bardzo ogólnikowe i 

powszechnie znane. Mieszkańcy nie uzyskali więc odpowiedzi na szczególnie istotne dla naszej 

społeczności postulaty zawarte w petycji i nie poznaliśmy stanowiska władz gminy w tych kwestiach. 

W związku  z tym ponownie prosimy o jednoznaczne ustosunkowanie się do postulatów 

mieszkańców naszego osiedla, którzy podpisali się pod petycją. 

Nasze postulaty, kierowane są troską o szybkie i sprawne przeprowadzenie tej inwestycji, tak bardzo 

potrzebnej i oczekiwanej w tej części Łomianek. Dlatego nalegamy i prosimy o ich uwzględnienie w 

projekcie: 

1/ zmniejszenia szerokości chodnika i ścieżki rowerowej do 1.5 m co pozwoliłoby zrealizować 

inwestycję bez potrzeby wchodzenia w przedłużające realizację spory z mieszkańcami. Pomogłoby też 

w uratowaniu znacznej części drzew. 

2/przeniesienie lokalizacji przystanku autobusowego w kierunku ul. Sierakowskiej na wysokość 

posesji nr 52. Jest to bardziej dogodna lokalizacja i pozwoli uniknąć wycinki kilkunastu drzew. 



 

3/ ograniczenia do minimum wycinki drzew, a w przypadku konieczności ich usunięcia przesadzenie 

ich w inne miejsce w tym rejonie. 

4/wprowadzenie ograniczenia prędkości ruchu pojazdów. 

  

Jednocześnie prosimy o poinformowanie nas na jakim etapie jest projekt tej inwestycji i czy 

przewidziane jest skonsultowanie go przedstawicielami mieszkańców. 

Będziemy również zobowiązani za poinformowanie nas kiedy przewidziane jest rozpoczęcie prac 

budowlanych na tym odcinku ulicy Zachodniej. 

Deklarując pełną gotowość do współpracy i pomocy w zakresie realizacji tego zadania 

 
 
Z poważaniem 
 
W imieniu mieszkańców Zarząd Osiedla 

 


