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Dot.: przehtczenia sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Sadul w Warszawie do kanalizllcji
miejskiej.

W odpowied7.i na pismo TK-840-191907/421112011 z dnia 21.06.2011 L,
Miedzy%akladowa Spóld~ie]nia MieszkaniO\va "ZWAR" pr%:e~ylaw zalaczeniu zestawienie ilosci
sciekÓw doplywajacych do oczyszczalni sciekÓw na terenie osiedla Sadul przy ul. Mirtow~j 2A za
okres I pólrocza br. (zalacznik Nr]) ora~ w 2010 r. (/jalacznik Nr 2).

Wyjasniamy rÓwniez .•ze siec kanalizacyjna 'Wybudowana na terenie osiedla SaduJ.nie jest
~lasnos_c.ia-SpÓldzielni i nic stanowi jej majatku._Wlasciciclami Wybudowanych odcinków sieci 

kanalizacyjnej sa jej indywidualni j_nwestor~.y: ~~~lnie, devel~pel'zy, spoleczny komitet _
Jlud?wy .sje~i-~ara zabud(?wa. i to oni pow.inni posiadac', dokumentac.ie t_ech~czna dla odcinków r/
SleCI kanal1zacYJne.L zrcarrwwanych na 1ch potrzeby. \V zalaczemu przesylamy: wykaz
uzytkowników sieci kanalizacyjnej korzystajacych zoczyszczalni scieków przy ul. Mirtow~i 2A,
której wlasCicielem jesr-SpÓJd7.:~lu,ia-<zCJ,lac7:nLk_NJ~3), szkic sytuacyjny z naniesionym
przebiegiem sieci kana]i7.acyjn~j (zalacznik Nr 4) Oraz podklady geodezyjne ulic z siecia

kanalizacyjna - stan na 2000 r. (zalacznik Nr 5). ?--Qbowiazanie Spóldzielni wobec micsz~anc6w
~~tyczy tylko i wylacznie przyjecia do OCi':ys/.c./',alniU~6ID:L~ch~c-

W ramach opracowyv/ania "Operatll do dochodzenia wodno-prawnego na odprowad/'.enie
scieków oczyszczonych do Rowu Zo.gozdzianskiego, z oczyszczalni scieków dla os.
mieszkaniowego "SADUL" w Aninie" (6alacl'.nik Nr 6), na zlecenie Spóldzielni zostala wykonana
w okresie ]m~i- czerwiec 2000 r. "telewizyjna inspekcja k,malizacji" poszczególnych odcinków
sieci, ktÓra przesylamy przy niniejst)'illpismie (zalacznik Nr 7).
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