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Dotyczy: infrastruktury kanalizacyinei wraz z przepompownia zlokalizowanych na
terenie osiedla "SADUL".

Wydzial Majatkowy w Biurze Prawno Majatkowym w zwiazku z pismem Samorzadu

Mieszkanców Osiedla SADUL w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, z dnia 18.01.2013 r. , po

otrzymaniu stanowiska komórek i jednostek organizacyjnych Spólki w temacie poruszonym
w w/w pismie informuje, co nastepuje:

Oczyszczalnia Scieków jak równiez siec kanalizacyjna zlokalizowana na terenie
osiedla Sadu I w dzielnicy Wawer nie stanowi majatku Spólki, wg dokumentacji
bedacej w posiadaniu Spólki, wlascicielem oczyszczalni i sieci kanaliza.cyjnej na

terenie osiedla "SADUL" jest Miedzyzakladowa Spóldzielnia Mieszkaniowa "ZWAR".

W pismie znak: AM-D-XIII-7353-1/4951/10/TR z dnia 19.01.2010 r. Urzad m.st.

Warszawy Dzielnica Wawer informowal Miedzyzakladowa Spóldzielnie "ZWAR"
(pismo przekazane Spólce do wiadomosci), ze ,,(... ) istniejaca na tym terenie

kanalizacja i oczyszczalnia scieków nie jest kanalizacja miejska (... ) Przedmiotowa

infrastruktura kanalizacyjna jest administrowana przez Spóldzielnie Mieszkaniowa
ZWAR".

Spólka negatywnie zaopiniowala budowe tymczasowej oczyszczalni scieków typu
"Bioblok" dla potrzeb osiedla. Oczyszczalnia scieków na terenie osiedla "SADUL"
zostala wybudowana bez uzgodnienia jej w Spólce.

Odprowadzanie scieków bytowych z w/w osiedla do miejskiej sieci kanalizacyjnej

bedzie mozliwe po zaprojektowaniu i wybudowaniu kanalu 0 0,40 .;- 0,50m

w ul. Lucerny, kanalu 0 0,20 .;-0,50 m w ul. Mydlarskiej oraz przylaczeniu istniejacej

sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla "SADUL" do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Po wybudowaniu w/w inwestycji istniejaca tymczasowa oczyszczalnie scieków przy
ul. Mirtowej bedzie mozna zlikwidowac.
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