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Urzad m. st. Warszawy
Uchwala Nr 5/2014
Rady Osiedla Sadul
w dzielnicy Wawel' m.st. Warszawy
z dnia 3 marca 2014 roku

w sprawie. przekazania
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WydZial ObSlU~i M:e~L."ancó'N
dla Dzielnicy W;-wer
......••.....llosc stron .......• ·•·.·

pisma Rady i Zarzadu Osiedla Sadu/ do Urzedu Mias/a st. Warszawy, F~ady

m. st. Warszawy, Urzedu Marszalkowskiego Województwa Mazowieckiego, Biura infrastrukfury Urzedu
m. st. Warszawy, Urzedu Dzielnicy Wawer, Rady Dzielnicy Wawer; MPWiK SA iN sprawie wezwania

do uregulowania prawa wlasnosci miasta do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
Sadul, wybudowanych z funduszy miejskich i wkladów mieszkancóv>/ od 1989 r.

sciek(rv1J

\IV

OSif?dlu

Na podstawie Statutu Osiedla Sadul w dzielnicy Wawel' m.st. Warszavvy, stanowiacego zalacznik
do Uchwaly Nr 110/XXII/2012 Rady Dzielnicy Wawel' m.st. Warszav;,1Yz dnia 24 lipca 20'12, Rada
Osiedla Sadul w dzielnicy Wawel' m.si. Warszawy uchwala, co nastepuje
§1

Rada Osiedla Sadul wnioskUje o przekazanie pisma f~ady i blrzadu Osiedla Sadul,
zawierajacego wezwanie do Urzedu m. st. Warszawy, Rady !"n.si. Warszawy, Urzedu Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy oraz Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do uregulowania prawa wlasnosci m.st
Warszawy do urzadzen do odprowadzania scieków w osiedlu Sadu!, tj. ulic;mej sieci l<analiz8cyjnej,
wybudowanych od 1989 r z funduszy miasta i mieszkanców na gruntach m. s1. Warszawy. Graf,
takiego uregulowania uniemozliwia wlaczenie tej sieci do miejskiego systemu kanalizacyjnego odbioru
i oczyszczania scieków Wobec braku pozwolenia wodno-prawnego dl? tiziafaniE~ lokalnej OCZY8.zC:1.:1ini
scieków przy ul. Mirtowej pozostawienie sieci kanalizacyjnej osied!8 POZ<1 :;vste:r",;~,:
miejskiej stanowi realne zagrozenie brakiem mazliv/osc; odbioru t'yetl s,cieków dlf, CI~ 2'jUO
mieszkanców osiedla Wnioskuje sie tez o wezwanie da udzielenia odpowic:dzl
sprawie braku
nadzoru wlascicielskiego m.st. Warszawy nad majatkiem miasta, jakim jest wybudo\fvana z rnil3jskich
funduszy oczyszczalnia scieków przy ul. Mirtowej, kiedy, na podstawie, jakich dokunv:;ntÓvif i jakierl
decyzji m.st Warszawa przekazalo Mieclzyzakladowej Sp6ldzl8ii'Ji MiE'!szk8niowe.i Z\/VAF< prawo
dysponowania dzialka nr ew. 61/2 obreb 31'132 i zbudowana na niej oczyszczalnia~,ciekÓ\V przy' u:'
Mirtowej, bedacych wg KW VVA6M/003031970/0 wlasnoscia miasta, ora;~'prawo wykorzy:"tywanl<; tC~;Jo
majatku miasta do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej? D!:JC:ZE:gO Urzad tllS( W"lCS,?mVa niio pdi'iI
nadzoru wlascicielskiego nad swoim mienieni, tj oczyszcz:alnia sciekÓ\,';! przy ul. fv1irtoW~jli Si'3Cia
kanalizacyjna w osiedlu Sadul?
\1'0/

Uzasadnieniem do uchwaly jest pismo Hady i Zarzadu Os!ecii:l S<Klu: ? t~!;ia .20C!~.:.~~OI/
"
do Urzedu Miasta st \Na(~'z~-'.\Nl', f~acJ)' rn ~,l Warszawy, U~Z'2(;;: i'1'3. ~;za~i\ow~~!(,,:'~,;
Mazowieckiego,
Biura lnfrsstrukti.ll·v Urzedu l'"
:ot. V\fars7i"I'N'1 Ur]i.~'~!.I:~:?:i':nic;\'\:,,'-:\{!e:,
Dzielnicy VVawer, MPWif<: S/\ ktÓm stanowi integralna cze'~(; uci',·Na1y
§3
Uchwale przekazuje sie ZcHzadowi/Przewodniczacemu

Uchwala wchodzi w zycie i: ,JlIiem pcdjeciR.
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