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Dotyczy: budowy sieci kanalizacvinei na terenie Osiedla Sadul w Warszawie - Dzielnica Wawer.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w nawiazaniu
do prowadzonej korespondencji oraz przeprowadzonych spotkan uprzejmie informuje,
ze rozwiazanie zagospodarowania scieków z terenu Osiedla Sadul stanowi priorytetowe zadanie
dla Spólki. W zwiazku z tym podjete zostaly dzialania zmierzajace do jak najszybszego
opracowania dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej
w tym rejonie Dzielnicy Wawer.
Po przeprowadzonej analizie uwarunkowan technicznych i formalnych uznano, ze najszybszym
sposobem odprowadzania scieków bedzie budowa kanalu sciekowego 0 0,5 m w ul. Mydlarskiej
na odcinku od ul. Lucerny do ul. Mirtowej. Odbiornikiem scieków bedzie siec kanalizacyjna

. w ul. Lucerny, dla której Spólka otrzymala decyzje srodowiskowa i na poczatku pazdziernika
biezacego roku zlozy wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Majac na uwadze doswiadczenie Spólki w zakresie prowadzenia inwestycji
nalezy przyjac, ze realizacja ww. sieci na terenie Osiedla moglaby sie rozpoczac w roku 2015.
Termin ten wynika z koniecznosci uzyskania niezbednych decyzji agministracyjnych oraz szeregu
uzgodnien zarówno na etapie projektowym jak i wykonawczym.
Zwracamy uwage, ze jest to termin o 3-4 lata wczesniejszy niz wskazany w aktualnie
obowiazujacym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych na lata 2013-2020.
Swiadczy to o potraktowaniu sprawy przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. jako priorytet.
Aktualnie Spólka przygotowuje materialy do wystapienia o decyzje srodowiskowa dla sieci
kanalizacyjnej w ul. Mydlarskiej, co stanowi poczatkowy etap procesu inwestycyjnego.
Jednoczesnie zwracamy uwage, ze zgodnie z ustaleniami jakie zapadly na wspólnym spotkaniu
w dniu 24.05.2013 r., polaczenie sieci osiedlowej SADUL z infrastruktura miejska i swiadczenie
uslug odbioru scieków mozliwe bedzie po wskazaniu podmiotu, który jest wlascicielem
przedmiotowej sieci, z uwagi na ewentualna koniecznosc zawarcia umów.

Do wiadomosci:
1. Z-ca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Jaroslaw Dabrowski, PI. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa
2. Urzad m.st. Warszawy Biuro Infrastruktury, ul. Marszalkowska 77/79, 00-683 Warszawa
3. Z-ca Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pan Adam Goduslawski, ul. Zeganska 1,04-713 Warszawa

02-015 Warszawa, PI. Starynkiewicza 5, tel.: +4822 445 50 00, fax: +48224455005; www.mpwik.com.pl;

Spólka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spólki;

kapital zakladowy Spólki: 2 077 555600,00 zl (wplacony w calosci)

NIP: 525-00-05-662; REGON:015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 91020022 4303


