
Rada i Zarzad Osiedla Sadul
Dzielnica Wawer m. st. Warszawa

ul. Lucerny 110
04-687 Warszawa

Warszawa 27.05.2013

SEKR8ARIAT ZAST:PCY BURMISTPW

Urzad Dzielnicy W a\l"cr ~,,' W"El.' ll ~ I

{ 2 1. 05. 2013 l
:::

Nr. \ PO~PiS..~.

Burmistrz Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy

Sz. P. Jolanta Koczorowska

Zeganska1
04-713 Warszawa

Dot.: kanalizacji i oczyszczalni w Osiedlu Sadul

W nawiazaniu do spotkania Burmistrza i Zarzadu Dzielnicy Wawer z
mieszkancami osiedli Sadul i Wawer, które odbylo sie 23 maja 2013 r., oraz
wczesniejszej korespondencji Rady Osiedla z Urzedem Dzielnicy Wawer w sprawie
zagrozenia dalszego funkcjonowania oczyszczalni scieków Spóldzielni ZWAR,
zapewniajacej odbiór scieków ze znacznego obszaru osiedla Sadul (zarówno z obiektów
czlonków Spóldzielni ZWAR, jak i innych podmiotów gospodarczych i prywatnych posesji
na terenie osiedla) stwierdzamy:

- Urzad Dzielnicy Wawer odpowiadajac na nasze pismo z dnia 9.01.2013 (pismem
znak:UD-XIII-WIR.7000. 2013 RSA z 10.01.2013) uznal, ze Dzielnica nie jest strona w
tej sprawie i wskazal MPWiK SA, jako decydenta w sprawie sposobu i terminu

skanalizowaniB osiedla Sadul i przejecia istniejacej sieci do sieci MPWiK, a tym samym
likwidacji oczyszczalni.

- ogloszone na spotkaniu z mieszkancami 23.05.2013 r: zapisy aktualnego Planu
Inwestycyjnego MPWIK zakladaja, ze skanalizowanie osiedla Sadul nastapi w latach
2018-2019.

- powyzsze zapisy Planu Inwestycyjnego MPWiK sa bardzo odlegle. W zwiazku z
wygasnieciem dla oczyszczalni administrowanej przez Spóldzielnie ZWAR w roku 2012
pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie scieków do rowu Zagozdzianskiego z

powodu niespelniania aktualnych wymogów technicznych - istnieie realne zaqrozenie
zakonczenia funkcjonowania tei OCzyszczalni, a tym samym calej obecnej sieci
kanalizacyjnei w osiedlu. Biuro Ochrony Srodowiska w Warszawie (Wydzial
Gospodarowania Woda i Geologii) wydalo decyzje odmowna Spóldzielni ZWAR w dniu
23.08.2012 z powodu niezgodnosci z przepisami dotyczacymi rozporzadzenia ministra

srodowiska z 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu

scieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 nr 137, poz. 984 ze zm. w 2009 nr 27 poz. 169).
Obecne oczyszczalnia dziala bez pozwolenia wodno-prawnego, co powoduje 6-krotne

podwyzszenie oplat za korzystanie ze srodowiska przy odprowadzaniu scieków z terenu

osiedla, liczacego ponad 2200 mieszkanców. Tym samym mieszkancy znalezli sie w
trudnej sytuacji. Sprawe dodatl<owo komplikuja niejasne sprawy wlasnosci oczyszczalni

i spóldzielczo-prywatnej sieci kanalizacyjnej.
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- jestesmy bardzo zawiedzeni, ze w sprawie tak waznej dla znacznej liczby

mieszkanców osiedla, Sadul, Zarzad Dzielnicy nie uznal za stosowne pomóc
mieszkancom osiedla i wlaczyc swój autorytet w uzyskanie od Spólki m.st.
Warszawy MPWiK SA maksymalnej pomocy w rozwiazaniu problemu, a przede
wszystkim w maksymalnym przyspieszeniu wlaczenia kanalizacji osiedla Sadul w

siec MPWiK, co oznacza rzeczywiste wlaczenie istniejacej sieci kanalizacji oraz

wybudowanie brakujacych odcinków - umozliwiajacych odprowadzenie scieków do
systemu MPWiK - czyli wybudowanie kanalizacji w ulicy Lucerny i w ulicy Mydlarskiej), o
czym MPWIK poinformowalo Rade Osiedla Sadul pismem z dnia 17.04.2013.

Wobec stanowiska Urzedu DzielnicY Wawer, ze Dzielnica nie iest strona w
powyzszej sprawie - Rada Osiedla Sadul poprosHa MPWiK SA o spotkanie. Odbylo sie
ono w dniu 24.05.2013 r. w Wydziale Majatkowym, Biuro Prawno-Majatkowe,
MPWiK w m.st. Warszawa SA, z udzialem Przewodniczacego Rady Osiedla Sadul,
Bernarda Wojciechowskiego, oraz mieszkanców osiedla Sadul i dzielnicy Wawer.
Spotkanie zorganizowala Pani Honorata Bednarska z VWJ. wydzialu MPWiK. W
spotkaniu uczestniczyli takze przedstawiciele MPWiK, Biura Ochrony Srodowiska i

Regionalnego Zarzadu GospodarkI Wodnej w Warszawie.

Przedstawiciele MPWil< b;cracy udzial Vv spotkaniu - po zapoznaniu sie z
naszymi

problemami i argumentami stwierdzili, ze VJOtJ6C trwajacego juz i zaawansowanego

projektowania sieci kanalizacyjnej w ulicy Lucer;ry' - Istnieje mozliwosc wcz~sniejszego
niz zakladano rozpoczecia projektowania sieci kanailzacyjnej w ulicy Mydlarskiej, która w

zalozeniach MPWiK przejmie sC,0k, z istniejacej sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadu!.
Przyspieszyloby to likwidacje oczyszczalni administrowanej przez Spóldzielnie ZWAR i

przejecie scieków przez MPVVi~(przynajmniej () 2 lale] { zakladajac równolegle dzialania
mieszkanców i Spóldzielni ZWAR w celu wyjasnienia wszelkich niejasnosci zwiazanych
ze stanem wlasnosci istniejacej infrasi:ruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni).

Naiwaznieisze wnioski Le sIJoti"\ania przedstawiciela Rady Osiedla i mieszkanców
osiedla Sadul w MPWiK w dniu 24.05.20"13:

1. Istnieje realna szansa na przyspieszenie budowy sieci kanaiizacyjnej w ulicy
Mydlarskiej, wlaczenie istniejacej osiedlowej sieci kanalizacyjnej do planowanej sieci
MPWiK i likwidacji oczyszczalni.

2. Przedstawiciele MPWiK poinformowali, ze zgodnie z wprowadzona od kilkunastu lat

przez Urzad iVliasta VVarsl.avvy L:c:J.:'>dc.:a- \iVarsLciVIIskieJ,-zedj Dzielnoc. zglaszaja swoje
potrzeby oraz zac.a,·"Ci f:.lk,e N zCjKresi2 sieci wodnej i kanalizacyjnej do Biura
Infrastruktury Urzedu m.st. Warszawy do 31 maja kazdego roku.

Biuro Infrastruktury LJrzedu m.st. Warszawy kieruje te zglosz.enia jako propozycje do

planu Inwestycyjnego MPWil<. Kanalizacja ulic osiedla Sadul zostala zgloszona w tym
trybie do planu inwestycji MPW:I< w maju 20'1 J r. i zostala zaplanowana na lata 2018
2019.

Urzad Dzielnicy We.wel' nie zgluail dotad potrzeby przyspieszenia tej

inwestycji- a zgloszenie ~akiej potrzeby poprzez Biuro Inwestycji Urzedu
m.st. Warszawy jest warunkiem pOdjecia odpowiednich dzialan przez
MPWi~(!
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Z uwagi na waznosc sprawy dla znacznej liczby mieszkanców osiedla Saduloraz
zwazywszy, ze 31 maja 2013 mi;a termin skladania przez warszawskie Urzedy Dzielnic
do Biura Infrastruktury Urzedu m.st. Warszawy pilnych potrzeb w zakresie sieci wodno 
kanalizacyjnej Rada, Zarzad i mieszkancy osiedla Sadul prosza i oczekuja, ze
Zarzad Dzielnicy Wawer w wymaganym terminie, czyli do 31.05.2013, zlozy
poprzez Biuro Infrastruktury Urzedu m.st. Warszawy zgloszenie pilnej potrzeby
uwzglednienia w Planie Inwestycyjnym MPWiK SA maksymalnego przyspieszenia
wykonania sieci kanalizacyjnej w ulicy rlllydlarsk!eJ w celu umozliwienia
odprowadzenia sci~l{ów z istniHjat;cj $ieci c~~0ulDweijo si6cl r~jP\f\!H<.

Jók pokazuja wfr o"L.I ,IG ~Jt81<3n:i::i.:G ,;patkoi1ia 'v.J G,liu 24.05.2013 z
prz.8G3tawicielami III1PWil( . U'-zad Ozi~i111':;i Wa',lJer jel:)t jedna!( strona w
kontaktach ,nieszkdl'lców z M;~WiK

F\aca Os:edla Sadu; u~r.!eJII,ie jjrosi Fania :;J'urmistl2.c powiadomienie, czy Urzad
Dzielnicy Wawer po-:JJat .;tOSOWfJ-3 dzidtór.ic: 2.rllicHLc.Jace \.Au purno...:y mieszkancom
osiedla Sadul w opisanej sytuacji w wymaganym terminie, tj. do 31.05.2013 roku .• /
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