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Uchwala Nr 4/2014
Rady Osiedla Sadul

w dzielnicy Wawer m,st. Warszawy
z dnia 3 marca 2014 r,

(3)

Urzad m. st. Warszawy

~ --' "-.
, O 7. 03. 2014
L. _, ,-oJ

Wydzial Obsluo! ri>i(:;""",anc6w
dla Dzielnicy W;>W(lr

.....••.......... ilosc stron..•......··..· ."

w sprawie: wezwania Urzedu mst, Warszawy, Urzedu Dzielnicy, Rady Warszawy do uregulowania prawa
wlasnosci miasta do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni scieków w osiedlu Sadul, wybudowanych z
funduszy miejskich i wkladów mieszkanców od 1989 r

Na podstawie Statutu Osiedla Sadul w dzielnicy Wawer m,sL Wai'szawy, stanowiacego zalacznik
do Uchwaly Nr 110/XXII/2012 Rady Dzielnicy Wawer m,sL Warszawy z dnia 24 lipca 2012, Rada Osiedla
Sadul w dzielnicy Wawer m,sL Warszawy uchwala, co nastepuje:

§ 1

Rada Osiedla Sadul wzywa Urzad m, st. Warszawy, Rade lil,St. Warszawy, Urzad Dzielnicy
Wawer m,st. Warszawy oraz Rade Dzielnicy Wawer m,sL Warszawy do uregulowania prawa wlasnosci

m,sL Warszawy do urzadzerl do odprowadzania scieków w osiedlu Sadul, tj, ulicznej sieci kanalizacyjnej,
wybudowanych od 1989 r, z funduszy miasta i mieszkanców na gruntach m,sL Warszawy, Brak takiego
uregulowania uniemozliwia wlaczenie tej sieci do miejskiego systemu kanalizacyjnego odbioru i
oczyszczania scieków, Wobec braku pozwolenia wodno-prawnego dla dzialania lokalnej oczyszczalni
scieków przy ul. Mirtowej pozostawienie sieci kanalizacyjnej osiedla poza systemem kclna!izacji miejskiej
stanowi realne zagrozenie brakiem mozliwosci odbioru tych scieków dla ok, 2400 mieszkanców osie,dla

Rada Osiedla Sadul wzywa takze do udzielenia odpowiedzi w sprawie brC'lku nadzoru

wlascicielskiego m.st Warszawy nad majatkiem miasta, jakim jest wybudowana z miejskich funduszy
oczyszczalnia scieków przy ul. Mirtowej:

• Kiedy, na podstawie jakich dokumentów i jakich o1ecyzii m.st. WarszC1Iwa przekazalo

Miedzyzakladowej Spóldzielni Mieszkaniowej ZWAR prawo dysponowania dziali\a nr ew 67/2

obreb 31132 i zbudowana na niej oczyszczalnia scieków przy.ul. Mirtowej bedacych wg KVV

WA6M/003031970/0 wlasnoscia miasta, i wykorzystywania tego majatku miasta do pwvvadzenia
dzialalnosci gospodarczej?

• Dlaczego Urzad m,st. Warszawa nie pelni nadzoru wlascicielsl<iego nad swoim mieniem, ~,
oczyszczalnia scieków przy u!. Mirtowej i siecia kanalizacyjna w osiedlu SacJu/?

§2

Uzasadnieniem do uchwaly jest pismo F<ady i Zarzadu Osiedla Sadul z dnia 20,02,2014 w tej sprc1'wiedo
Urzedu Miasta st. Warszawy, Rady m.st Warszawy, Urzedu Marszalko'vVsl<iego WojeNÓdztw3
Mazowieckiego, Biura Infr'astruktur'y Urzedu m, st. Warszawy, Urzedu Dzielnicy \J\!2\NlC)r, r~2dy Dzielnicy
Wawer, MPWiK SA, które stanowi integralna czesc uchwaly,

§ 3

Uchwale przekazuje sie Zarzadowi/Przewodniczacemu Rady Dzielnicy Wawer m.st. \fVarszawy

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

f,?rzewodniczacy /:?Bdy Osiedla Sadul
, \IV dziel,'7icy V1/m'/er rn si V1JorSZ3\'\ij'
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