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Dot.: eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej na osiedlu Sadul w Warszawie.

Zarzad Miedzyzakladowej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZWAR" przypomina, ze siec
kanalizacyjna wybudowana przez Panstwa nie jest wlasnoscia Spóldzielni i nie figuruje jako jej
majatek.

Wlascicielami wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej na koszt Panstwa i na
potrzeby Panstwa, jestescie Panstwo. Konserwacja i naprawa poszczególnych odcinków, jak
równiez dozór eksploatacyjny sieci kanalizacyjnej nalezy do wlascicieli danych odcinków. W
przypadku wystapienia awarii danego odcinka sieci, zobowiazany do jej usuniecia jest wlasciciel
danego odcinka sieci.

W zwiazku z wystapieniem niedroznosci kanalu kanalizacyjnego na odcinku ul.
Chorzowska 47 - Paczkowska 57 i zaobserwowanym wzrostem poziomu scieków w sasiednich
studzienkach kanalizacyjnych, MSM "ZWAR" przypomina Panstwu, jako wlascicielowi, o
koniecznosci zlecenia odpowiednim firmom udroznienia i czyszczenia sieci na odcinkach przez
Was wybudowanych i zarzadzanych.

Spóldzielnia jest wlascicielem oczyszczalni scieków zlokalizowanej na osiedlu Sadul przy
ul. Mirtowej 2A. Zobowiazanie Spóldzielni dotyczy tylko i wylacznie przyjecia do swojej
oczyszczalni scieków iedynie bytowych.

Przypominamy równiez, ze oczyszczalnia scieków, do której jestescie Panstwo podlaczeni
jest oczyszczalnia biologiczna, w zwiazku z tym nie wolno wprowadzac do kanalizacji scieków
chemicznych (farb odpadów chemicznych, czy tez substancji ropopochodnych i odpadów
budowlanych z remontów), nie pochodzacych z gospodarstw domowych, poniewaz moga one
zniszczyc zloza biologiczne oczyszczalni. Bardzo powaznym problemem i powodujacym
zaklócenia w pracy oczyszczalni sa duze odpady (pampersy, podpaski higieniczne i inne
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sanitaria), które zapychaja sita i zmniejszaja przekrój rur kanalizacyjnych, uszkadzaja pompy,
zapychaja urzadzenia napowietrzajace, jak równiez moga spowodowac calkowite ich zatkanie.
Wszelkie tego typu odpady podnosza koszty obslugi oraz ich utylizacji powodujac zwiekszenie
oplat wnoszonych przez wszystkich uzytkowników.

Z analizy odcinka sieci kanalizacyjnej, na którym wystapila awaria, wynika, ze siec ulegla
zablokowaniu pomiedzy studzienkami nr 81 a 83 w ulicy Paczkowskiej na odcinku pomiedzy
ul. Chorzowska a ul. Kwidzynska, co moze skutkowac wyplynieciem scieków z kolejnych
studzienek powyzej zablokowania a wiec w ul. Paczkowskiej i Chorzowskiej.

Majac na uwadze powyzsze prosimy o podjecie dzialan w trybie pilnym.

Z powazaniem
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