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UD-XIII-WIR.7011.4.tA .2013.RSA Warszawa, dnia .05.2013 r.

Rada Osiedla Sadul
Pan Rafal Czerwonka
ul. Lucerny 110
04-687 Warszawa

W zwiazku z pismem Rady Osiedla Sadul z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie
zlej jakosci wody dostarczanej przewodami wodociagowymi do Osiedla Sadul,
uprzejmie informuje, ze pismem z dnia 26.03.2013 r. Urzad Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy wystapil do Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. o wyjasnienie opisanego problemu i zajecie stanowiska zgodnie z
kompetencjami.

W zalaczeniu przekazuje odpowiedz otrzymana z Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociagów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. dotyczaca wyjasnienie
zgloszonego przez Panstwa problemu.
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Dotyczy: Jakosci wody dostarczanei do osiedla Sadu!.

Warszawa, 24 kwietnia 2013 roku

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spólka Akcyjna
w odpowiedzi na Panstwa pismo nr UD-XIII-WIR.7011.4.53.2013.RSA z dnia 26.03.2013 r.,
które wplynelo do Spólki w dniu 28.03.2012 r., dotyczace interwencji Rady Osiedla Sadul
w sprawie zlej jakosci wody dostarczonej do budynków osiedla, informuje, ze w wyniku
podjetych dzialan woda zostala doprowadzona do odpowiedniej jakosci.
Zgodnie z obowiazujaca w Spólce procedura, do rozpatrzenia przez nas reklamacji konieczne
sa - adres nieruchomosci, której dotyczy reklamacja;
- przedmiot reklamacji;
- podstawowe dane osoby zglaszajacej reklamacje.
Tym samym podstawa do przyznania bonifikaty jest zgloszenie ze sprecyzowanym adresem.
W 2013 roku do Spólki wplynelo 21 zgloszen .mieszkanców z jednorodzinnej zabudowy Wawra.
14 z wymienionych zgloszen dotyczylo jakosci wody na osiedlu Sadul, którego granica
przebiega osia ulicy Lucerny, wzdluz torów kolejowych oraz osia Kanalu Zagozdzianskiego
Kazda z naplywajacych reklamacji traktowana byla indywidualnie. Po dokladnym sprawdzeniu
ukladu sieci odbywalo sie plukanie, majace na celu doprowa9zenie parametrów jakosci wody
do zgodnych z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61 poz.417
z pózniejszymi zmianami).
Rozpoczecie jakichkolwiek prac zmierzajacych do poprawy jakosci wody, wiaze sie
z koniecznoscia intensywnego plukania sieci wodociagowej, co stanowilo i stanowi powazny
problem, w obliczu faktu, iz na osiedlu Sadul brak jest miejskiej sieci kanalizacyjnej. Przez
pewien czas woda popluczna odprowadzana byla do kanalizacji osiedlowej. Szybko stalo sie
to niemozliwe, gdyz MSM ZWAR - eksploatator sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul 
nie wyrazal zgody na dalsze odprowadzanie wód poplucznych do ww. kanalizacji. Pózniej woda
byla odprowadzana do kanalu Zagozdzianskiego. Podjete zostaly równiez próby w zakresie
ustalenia mozliwosci korzystania ze zbiornika bezodplywowego na terenie oczyszczalni,
co jednakze spotkalo sie z odmowa. W zaistnialej sytuacji wody popluczne musialy i nadal
musza byc zbierane w beczkowozie, dlatego tez plukanie nie przynosi spodziewanych efektów,
a prace eksploatacyjne sa znacznie wydluzone.
Wnioskodawcom zostaly udzielone bonifikaty zgodnie z zasadami jednoznacznie opisanymi
w "Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie m. st. Warszawy .... ",
stanowiacym zalacznik do Uchwaly Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stolecznego Warszawy
z dnia 10 lipca 2008 r.
Po otrzymaniu Panstwa pisma, w ramach interwencji, sluzby techniczne Spólki sprawdzaly
uklad sieci w celu oceny jakosci wody i ewentualnego doprowadzenia jej parametrów
do zgodnych z w/w Rozporzadzeniem. Wyniki w zakresie badanych czynników
mikrobiologicznych oraz fizyko - chemicznych z dnia 18.04.2013 r., stanowiace podstawe
do oceny jakosci dostarczanej wody, sa zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu.
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Podkreslamy równiez, ze zgodnie z obowiazujaca Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu scieków (Dz. U. nr 123, poz.858, rozdz.2, art.5, pkt 1 z 2006 r.)
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spólka Akcyjna
odpowiada za jakosc dostarczanej zimnej wody w sieci ulicznej, osiedlowej do wodomierza
glównego. W mysl pkt.2, art.5, rozdz. 2 ww. Ustawy za stan i prawidlowa eksploatacje dalszego
odcinka sieci, przylacza za wodomierzem oraz instalacje wewnetrzna budynku odpowiada
administrator lub jego wlasciciel.
"Wewnetrzna instalacja wodociagowa" zdefiniówana zostala w Dyrektywie Rady 98/83/WE
z dnia 03.11.1998 r. (Dz. Urz. WE L 330/32 z 05.12.1998) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Art. 2, pkt 2 w/w Dyrektywy mówi, ze sa to przewody
wodociagowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, które sa zainstalowane miedzy zaworami
i z których nastepuje pobór wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a siecia dystrybucyjna.
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. wyraza
ubolewanie z powodu niedogodnosci, których doswiadczyli mieszkancy i zapewnia, ze doklada
i dokladac bedzie wszelkich staran w celu unikniecia sytuacji tego rodzaju w przyszlosci.

Do wiadomosci:
1. Zaklad Sieci Wodociagowej (ZSW)
2. Dzial Organizacji i Zarzadzania (DOZ)
3. DTW a/a.
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