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Szanowny Panie Dyrektorze, I L ,J J'"W nawiazaniu do spotkania przedstawicieli MtWil'Wt: m&lw, ..la~~.adem.~..",=,ies2 ancami Osiedla
Sadul w dniu 18072013 (w siedzibie MPWiK SA) oraz" w n'awTazaniu do zalaczonej wczesniejszej
korespondencji dotyczacej sprawy przejecia do ukladu kanalizacji miejskiej istniejacej w Osiedlu Sadul

sieci kanalizacyjnej, zwracamy sie z uprzejma prosba o przeprowadzenie analizy i wyboru ostatecznej
koncepcji sposobu odbioru scieków z tego terenu z zalozeniem jako warunku podstawowego 
naj krótszego mozliwie czasu dokonania tego przejecia.

Istniejaca siec kanalizacyjna zbudowana zostala w latach 80. ze srodków spolecznych
mieszkanców Osiedla Sadul, znajduje sie w swietle ulic publicznych. Siec ta odprowadza scieki do

oczyszczalni Miedzyzakladowej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZWAR" z siedziba w Warszawie przy ul.
Lebiodowej 15 i obsluguje ponad 2200 mieszkanców.

Oczyszczalnia MSM "ZWAR" nie posiada od sierpnia 2012 roku pozwolenia wodnoprawnego
(zgodnie z rozporzadzeniem ministra srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nalezy

spelnic przy wprowadzaniu scieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego [D. U. nr 137 poz. 984] ora z zakresu ustawy z 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne [Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pózno zm.]) : co zdaniem mieszkanców grozi w
kazdej chwili wylaczeniem jej z eksploatacji. Dodam, ze decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie (II instancja) utrzymala w mocy decyzje Prezydenta m.st. Warszawy,

odmawiajaca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie scieków bytowych do rowu
Zagozdzianskiego z osiedla mieszkaniowego Sadul dla oczyszczalni eksploatowanej przez MSM ZWAR.

Dodatkowym problemem sa niejasne sprawy wlasnosci zarówno sieci kanalizacyjnej, jak i
oczyszczalni. Jak wynika z zalaczonych pism, MSM ZWAR twierdzi, ze nie jest wlascicielem sieci,

natomiast Urzad Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uwaza, ze MSM ZWAR jest zarówno wlascicielem
sieci kanalizacyjnej, jak i oczyszczalni. Do sieci tej za zgoda MSM ZWAR i Urzedu Dzielnicy Wawer
podlaczono m in. budynek wielorodzinny przy ul. Lucerny 93 (spoza z Osiedla Sadul), co ciekawe za
zgoda MPWiK ( pismo TT-660-840/1731 0/2622/06 z 02.05.2006).

Powyzsza sytuacja wskazuje jak niejasne sa sprawy prawne i wlasnosciowe tej sieci. Do sieci
kanalizacyjnej w Osiedlu Sadul nie przyznaje sie ani Urzad Dzielnicy Wawer, ani MPWiK, ani MSM

.,ZWAR", natomiast wszyscy wydaja zgody na przylaczanie sie kolejnych podmiotów do tej sieci.

Natomiast sprawy konserwacji tej sieci i usuwanie awarii pozostawiaja mieszkancom.

Przejecia oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na wniosek MSM ZWAR w 2010 odmówilo MPWiK

(pismo MPWiK nr S2/KT/072/1 013289521 lEJ z 17.12.2010).

W tej sytuacji Rada Osiedla Sadul rozpoczela intensywne dzialania zmierzajace do uruchomienia

aktywnosci Urzedu m.st. W?,szawy i Urzedu Dzielnicy Wawer w celu rozwiazania problemu droga
komunalizacji istniejacej sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Sadul i przekazania jej do MPWiK.
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Siec jest w wielu miejscach w zlym stanie technicznym - np. w kliku miejscach zapada sie
nawierzchnia wokól studzienek, co stwarza zarówno ryzyko szkody w srodowisku, jak i utrudnien w

przeplywie scieków. Siec nie zostala dotychczas zinwentaryzowana jako mienie komunalne. Z tego tez
wzgledu nikt nie zajmuje sie konserwacja tej sieci kanalizacyjnej.

Mieszkancy Osiedla Sadul cala ta sytuacja sa bardzo zaniepokojeni, zwlaszcza odlegla
perspektywa dzialan MPWiK w tym rejonie, zaplanowanych dopiero na lata 2018-2019.

Wczesniejsze spotkania przedstawicieli Rady Osiedla Sadul z przedstawicielami MPWiK, Biura

Infrastruktury Urzedu Miasta z Z-ca Prezydenta m. st Warszawy J. Dabrowskim oraz Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Wawer A Goduslawskim, oraz obszerna wymiana korespondencji na linii: Rada Osiedla Sadul 

MPWiK - Biuro Infrastruktury Urzedu m.st. Warszawy - Urzad Dzielnicy Wawer - MSM "ZWAR", trwajaca
od 2010, wskazuja na zlozonosc problemu.

Decyzja Biura Ochrony Srodowiska z sierpnia 2012 o odmowie wydania pozwolenia
wodnoprawnego dla oczyszczalni scieków administrowanej przez MSM "ZWAR", utrzymana w mocy
decyzja instancji odwolawczej (RZGW), powoduje, ze sytuacja zagrozenia odbioru scieków od
mieszkanców Osiedla Sadul z powodu nieodpowiadajacego aktualnym wymogom stanu
technicznego oczyszczalni scieków przy ul. Mirtowej 2a, zarzadzanej przez MSM "ZWAR" jest,

wysoce prawdopodobna i wymaga zdecydowanych dzialan wszystkich zainteresowanych stron, w
tym takze MPWiK jako instytucji z mocy prawa powolanej do zapewnienia odbioru scieków na

terenie m. st. Warszawy.

Wczesniejsze rozmowy i wymiana korespondencji wskazuja, ze ze strony MPWiK jest mozliwosc

przyspieszenia dzialan w rejonie Osiedla Sadul. Pojawily sie dwie koncepcje sposobu odbioru scieków z

istniejacej kanalizacji do systemu MPWiK. Pierwsza z koncepcji mówi o przejeciu ich do projektowanej
sieci w ulicy Lebiodowej (pismo MPWiK S2/KT/072/10/328952/EJ z 17.12.2010). Druga, nowsza
koncepcja, wskazuje jako rozwiazanie tansze i szybsze odprowadzenie scieków z rejonu Osiedla Saldu

ulica Mydlarska do kanalu w ulicy Lucerny (pismo Biura Infrastruktury Urzedu m.st. Warszawy IN
PWK.7010.2-2013-PKR z 08.07.2013).

Bardzo prosimy w imieniu mieszkanców Osiedla Sadul w .Dzielnicy Wawer o podjecie dzialan

zmierzajacych do wyboru i wdrozenia do realizacji ostatecznej, najlepszej i najszybszej, wedlug
MPWiK, koncepcji rozwiazania problemu przejecia do miejskiego systemu kanalizacji scieków z
Osiedla Saduloraz uwzglednienia tego w najblizszym wydaniu Planu Inwestycyjnego MPWiK.
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Z powazaniem,

Bernard WOJ'?iechowski

PRZEW~Y

Zalaczniki: RADY JS!EDLA "SADUL"
1. Pismo Rady i Zarzadu Osiedla Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer z 27.05.2013
2. Pismo Zarzadu Osiedla Sadul do Rady Dzielnicy Wawer z 01.07.2013 z zalacznikami

3. Pismo Zarzadu Osiedla Sadul do Biura Infrastruktury Urzedu m. st. Warszawy z 17.06.2013
4. Pismo Biura Infrastruktury U.M. st. Warszawy IN-PWK.7010.2-2013-PKR z 08.07.2013

Do wiadomosci:

1.Z-ca Prezyden m. st. Warszawy, Pan Jaroslaw Dabrowski, adres .

2.Biuro Infr ruktury Urzedu m.st. Warszawy ul. Marszalkowska 77/79, 00-683 Warszawa

3.Urzad ielnicy Wawer, ul. Zeganska 1, 04-713 Warszawa
r.
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