
Spotkanie informacyjne 
dla zadania budowa drogi ekspresowej S-17, Wschodniej Obwodnicy 

Warszawy na odcinku węzeł „Drewnica” - węzeł „Zakr ęt” 
 
 
Imię i nazwisko Mirosław Sobiecki – Serwis internetowy www.HistoriaZabek.pl  
 
Adres zamieszkania ul. Ks. Skorupki 19/29, 05-091 Ząbki, tel. 515 986 179 
 
Numer działki ------------- 
 
Treść wniosku: 
W związku z planowaną inwestycją GDDKiA, budową Wschodniej Obwodnicy Warszawy 
Trasy S-17, przebudowami drogi 631, oraz wydłużeniem ulicy Kolejowej w Ząbkach, tak 
by równolegle do torów kolejowych dochodziła i łączyła się z drogą 631, wnioskuję 
o uwzględnienie podczas projektowania tej lokalnej drogi dojazdowej (ul. Kolejowej) 
zabytkowego przepustu wodnego z 1914 roku, znajdującego się w nasypie bocznicy kolei 
wąskotorowej, tzw. „linii wojennej Struga-Wawer”, zlokalizowanej w pobliżu przejazdu 
kolejowego / przecięcia Linii Kolejowej Warszawa-Wileńska – Białystok z drogą 631, i takie 
zaplanowanie przebiegu ulicy Kolejowej, oraz ewentualnych innych obiektów i budowli 
związanych z budową Trasy S-17 i drogą 631, aby ominęły przepust – zabytek inżynierii 
wojskowej i kolejowej z okresu zaborów i pozostawienie go w stanie nienaruszonym.  
 
Wniosek o podjęcie wszelkich możliwych działań interwencyjnych w celu zachowania tego 
przepustu został już złożony dnia 1 lutego, podczas Sesji Rady Miasta, na ręce Burmistrza 
Miasta Ząbki (kopię załączam do niniejszego wniosku). 
 
Obecnie przepust wodny nie jest jeszcze uwzględniony ani w Rejestrze, ani w Ewidencji 
Konserwatora Zabytków, jednak we współpracy z Urzędem Miasta Ząbki, planuję dokonać 
odpowiedniego zgłoszenia, w celu wciągnięcia go pod opiekę Konserwatora Zabytków, oraz 
uzyskania środków na jego konserwację. 
 
W załączeniu przedstawiam także mapkę z orientacyjną lokalizacją przepustu, aktualne zdjęcia 
obiektu, w tym widok z przejazdu kolejowego, oraz niewiążącą propozycję alternatywnego 
poprowadzenia ulicy Kolejowej. 
 

Data       Czytelny podpis wnioskodawcy 
 
   13 lutego 2013 r.       …………………… 
 
 
Wzór wniosku jest obowiązujący dla przedmiotowego zadania 
 
Jedyną dopuszczalną formą złożenia wniosku jest forma pisemna. 
 
Wniosek powinien być wypisany komputerowo, na maszynie do pisania (czytelną czcionką) lub 
odręcznie (DRUKOWANYMI LITERAMI). 
 
Wniosek można złożyć drogą pocztową, faksową lub mailową (w postaci skanu) na poniższy adres: 
 
Jacobs Polska Sp. z o. o. 
Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa 
Fax. (22) 564 06 01 
Email:  warsaw@jacobs.com 


