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Prezes Zarzadu

Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie SA

02-015 Warszawa, PI. Starynkiewicza 5

W zwiazku z interpelacja nr 217 Wiceprzewodniczacego Rady Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy, Pana Wieslawa Domanskiego, zlozona podczas XXVIII sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st.

Warszawy w dniu 15012013 r., Rada Osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zwraca sie do

Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji SA w m.st. Warszawie z zapytaniami i prosba o
wyjasnienia, a takze zajecie stanowiska w sprawie poruszonej w ww. interpelacji i niniejszym pismie.

Wiceprzewodniczacy Wieslaw Domanski stwierdzil, ze na terenie osiedla Sadul zostala

wybudowana w ówczesnej Gminie Warszawa-Wawer siec kanalizacyjna ze srodków prywatnych w
ramach tzw. komitetów spolecznych. Odprowadzanie scieków bylo i nadal jest kierowane do istniejacej
oczyszczalni na terenie osiedla Sadu!. Pozwolenie wodno-prawne na dzialalnosc oczyszczalni

wydawane jest raz na 10 lat. Obecne pozwolenie bylo wazne do czerwca 2012. Nadzór nad

oczyszczalnia sprawuje od lat spóldzielnia mieszkaniowa MSM "Zwar" przy ul. Lebiod0:-vej 15 w
Warszawie. MSM "Zwar" wystapila o wydanie nowego pozwolenia i otrzymala odpowiedz odmowna z
Biura Ochrony Srodowiska m.st. Warszawy (Wydzial Gospodarowania Woda i Geologii). Wedlug
informacji zawartej w interpelacji siec kanalizacyjna na terenie osiedla Sadul nie ma wlasciciela Biuro

Ochrony Srodowiska m.st. Warszawy potwierdzilo, ze decyzja odmowna w sprawie pozwolenia wodno
prawnego zostala wydana 23.08.2012. MSM "Zwar" zlozyla odwolanie do organu II instancji, tj.
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 11.09.2012. Powód odmowy jest

zwiazany z nowym przepisem w rozporzadzeniu ministra srodowiska dotyczacym wymogów
zwiazanych z rzeczonym pozwoleniem.

Wziawszy pod uwage zaistniala sytuacje Rada Osiedla Sadul zwraca sie z nastepujacymi
pytaniami

1. Kto jest wlascicielem oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul w dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy?

2. Kto jest odpowiedzialny za usuwanie awarii istniejacej sieci kanalizacyjnej, wlaczonej do oczyszczalni
na terenie osiedla Sadul?

3. Czy wlasciciel lub podmiot eksploatujacy oczyszczalnie na ternie osiedla Sadul jest przedsiebiorstwem

wodociagowo-kanalizacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z pózno zm.)?

4. Czy zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu scieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z pózno zm.), wydano zezwolenie jakiemukolwiek
przedsiebiorstwu wodociagowo-kanalizacyjnemu na odprowadzanie scieków na terenie osiedla Sadul w
dzielnicy Wawer?

5. Czy Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji SA w m.st. Warszawie otrzymalo od MSM

"Zwar", eksploatujacej i nadzorujacej ww. oczyszczalnie, wniosek o przyjecie na stan Miejskiego



Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A wybudowanej oczyszczalni i sieci

kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul za czasów Gminy Warszawa-Wawer?

6. Jaka byla decyzja Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji SA w m.st. Warszawie, jesli

wniosek, o którym mowa w pytaniu 5, zostal skierowany do Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i
Kanalizacji SA od MSM "Zwar"?

7. Jaki byl powód odmowy przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji SA w m.st.
Warszawie przyjecia wybudowanej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni, jesli wniosek, o którym mowa w
pytaniu 5, zostal skierowany do Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji S.A w m.st.
Warszawie. od MSM "Zwar"?

8. Czy Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA zna stanowisko
Urzedu Dzielnicy Wawer odnosnie do oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul w

dzielnicy Wawer?

9. Na jakiej podstawie prawnej dziala oczyszczalnia i siec kanalizacyjna na terenie osiedla Sadul w

dzielnicy Wawer?

10. Czy podstawa prawna dzialania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej osiedla Sadul jest Ustawa z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz. U. nr 123
poz. 858 z pózn.zm)?

11. Czy Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji SA w m.st. Warszawie zajelo stanowisko w

sprawie dotyczacej tego, czy podmiot eksploatujacy oczyszczalnie na terenie osiedla Sadul spelnia
warunki wykonywanej dzialalnosci okreslonej wobec przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego, w

rozumieniu Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu scieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 z pózno zm.)?

12. Czy Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji SA w m.st. Warszawie zamierza wykorzystac
lub zaadaptowac istniejaca siec kanalizacyjna i oczyszczalnie na terenie osiedla Sadul w zwiazku z

planami dotyczacymi kanalizacji na terenie osiedla Sadul w 2016 roku, o czym informuje Biuro
Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym m.st. Warszawy na stronie internetowej
dotyczacej Inwestycji firmy Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji
(l1ttp://www.infoulice.um.warszawa.pl/index. php?action=show inwest table&firm=4 )?

13. Na jakiej podstawie prawnej dziala od czerwca 2012 oczyszczalnia nadzorowana przez MSM "Zwar",
skoro nie posiada pozwolenia wodno-prawnego z Biura Ochrony Srodowiska na odprowadzanie

scieków do rowu Zagozdzianskiego?

14. Na jakiej podstawie prawnej Spólka Wodna Obwodu Wawerskiego, Warszawa, Al. Zieleniecka 12,
pismem z dnia 23021994 r., wyrazila zgode MSM "Zwar" na zrzut oczyszczanych scieków do rowu

Zagozdzianskiego, skoro w tej sprawie stronami postepowania byli wlasciciele prywatni, a ponadto brak

jest obecnie pozwolenia na dalsza dzialalnosc oczyszczalni, o czym poinformowalo Biuro Ochrony
Srodowiska?

Rada Osiedla Sadul z góry uprzejmie dziekuje za odpowiedz na powyzsze pismo.
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