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znak: AM-D-X 111-7353-1/4951/10rrR Warszawa, dnia 04,10,2010roku

Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociagów i Kanalizacji

2A w Warszawie

Wydzial Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer w zalaczeniu przesyla
pismo Miedzyzakladowej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZWAR" z dnia 20.09.2010r.
dotyczace przekazania oczyszczalni scieków zlokalizowanej przy ul. Mirtowej 2a w
Warszawie do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

Otrzvmuia:

O adresat

2. AlA Wydzial Architektury i Budownictwa Urzedu m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer

Do wiadomosci:

3. Miedzyzakladowa Spóldzielnia Mieszkaniowa "ZWAR"

04-674 Warszawa ul Lebiodowa 15
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Warszawa, 17 grudnia 2010 roku

Urzad Dzielnicy Wawer
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Zeganska 1
04-713 Warszawa

S2/KTI072/101 328952 l lEJ

Dotyczy: OCzyszczalni scieków zlokalizowanej przy ul. Mirtowei 2 A w Warszawie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spólka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo znak: AM-D-XIII-7353-1/4951/10ITR informuje,
ze jako podmiot odpowiedzialny za gospodarke wodno - sciekowa na terenie Warszawy,
nie jest zainteresowane przejeciem istniejacej oczyszczalni scieków zlokalizowanej
przy ul. Mirtowej 2 A.
Scieki z osiedla "SADUL" moga byc odprowadzane do ukladu kanalizacji miejskiej
po wybudowaniu kolektora "W" oraz po zaprojektowaniu i wybudowaniu kanalu
w ul. Lebiodowej i przewodów tlocznych z istniejacej pompowni scieków na osiedlu
"SADUL" do kanalu w ul. Lebiodowej.
Realizacja budowy kolektora "W" na odcinku umozliwiajacym wlaczenie kanalu
w ul. Lebiodowej przewidywana jest na lata 2011 - 2012.
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Do wiadomosci:
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Dotyczy: pisma Urzedu Miasta Stoleczneqo Warszawy , Wydzial Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer, znak pisma:AM-D-XIII-7353-1/4951/10fTR
z dnia 4.10.2010 r.

W odpowiedzi na pismo Zakladu Sieci Kanalizacyjnej znak: S2/073/10/304609 z dnia
12.10.2010 r. Dzial Majatkowy uprzejmie informuje, iz nie moze zajac stanowiska w sprawie
dotyczacej podjecia decyzji umozliwiajacej wlaczenie oczyszczalni scieków zlokalizowanej
przy ul. Mirtowej 2A w Warszawie na osiedlu "SADUL" w ogólny uklad kanalizacyjny m.st.
Warszawy oraz spowodowanie przejecia oczyszczalni do eksploatacji z uwagi na fakt, iz
Dzial nie uczestniczyl w rozmowach dotyczacych przedmiotowej sprawy, na które to
rozmowy powoluje sie Miedzyzakladowa Spóldzielnia Mieszkaniowa "ZWAR" w pismie
kierowanym do Burmistrza Dzielnicy Wawer (kopia pisma w zalaczeniu).
Ponadto informujemy, iz deklarujemy swoja pomoc w dalszym procedowaniu w sprawie.

Zalaczniki
- kopia pisma znak: AM-D-XIII-7353-1/4951/1OfTRz dnia 4.10.2010 r.
- kopia pisma Miedzyzakladowej Spóldzielni Mieszkaniowej "Zwar" z dnia 20.09.2010 r.

Do wiadomosci:
Pan Andrzej Walczak - Dyrektor Biura Technicznego
Pan Maciej Glizniewicz - Dyrektor Biura Inwestycji


