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Rafal Czerwonka
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Zarzadu Osiedla Sadul
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Lucerny 110
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W odpowiedzi na Panstwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia
07.07.2014r., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
informuje, ze w zakresie podlaczenia do miejskiej sieci wodociagowo-kanalizacyjnej
projektowanego budynku mieszkaniowego, jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej przy ul.
Podmiechowskiej, zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej nr 129 obreb nr 129 obreb
3-11-24, wydane zostaly warunki techniczne. Zgodnie z ww. warunkami, budynek moze byc
zaopatrzony w wode z istniejacego przewodu wodociagowego ON 150 mm w ul.
Podmiechowskiej. W zakresie odprowadzania scieków, wlasciciele nieruchomosci zostali
poinformowani, iz wskazana lokalizacja znajduje sie poza' zasiegiem miejskiej sieci
kanalizacji sciekowej, bedacej w eksploatacji Spólki. Istniejacy uklad kanalizacji, wraz
z oczyszczalnia scieków na terenie Osiedla Sadul, znajduje sie w eksploatacji
Miedzyzakladowej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZWAR", od której nalezy uzyskac decyzje
i zgode na mozliwosc przyjecia dodatkowych ilosci scieków.

Ponadto informujemy, ze w dniu 24.05.2013r. odbylo sie spotkanie przedstawicieli Spólki
oraz Samorzadu Mieszkanców Osiedla Sadul, na którym wskazano, iz oczyszczalnia
scieków oraz przedmiotowa siec kanalizacyjna nie stanowi majatku Spólki i nie jest przez nia
eksploatowana. Na ww. spotkaniu mieszkancy zostali poinformowani o podjeciu przez
Spólke kroków zmierzajacych do wybudowania kanalu w ul. Lucerny oraz ul. Mydlarskiej,
do którego moglaby zostac przelaczona istniejaca siec kanalizacyjna znajdujaca sie
w rejonie ul. Mirtowej. Zgodnie z zalozeniami, ww. siec kanalizacyjna ma zostac
wybudowana do konca 2015r. Aktualnie Spólka uzyskuje niezbedne decyzje administracyjne
w zakresie budowy powyzszych kanalów i szacuje, ze jeszcze w biezacym roku zostanie
wydana decyzja o pozwoleniu na budowe dla kanalu w ul. Lucerny, a w I polowie 2015r. dla
kanalu w ul. Mydlarskiej. Przyjete rozwiazania techniczne budowy ww. kanalów umozliwia
przelaczenie istniejacej sieci do nowo wybudowanych przewodów kanalizacyjnych. Bedzie to
jednak mozliwe pod warunkiem, ze stan techniczny sieci osiedlowej pozwoli na odbiór
scieków bez zaklócen, a takze zostanie jednoznacznie wskazany podmiot, który jest
wlascicielem tej sieci, co jest niezbedne do zawarcia umów ze Spólka na odprowadzanie
scieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej. O powyzszych warunkach przedstawiciele
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mieszkanców zostali poinformowani na spotkaniu w dniu 25.05.2013r. Nalezy podkreslic, ze
w trakcie tego spotkania mieszkancy zadeklarowali pomoc w uzyskaniu wszelkiej
dokumentacji dotyczacej przedmiotowej sieci, w tym przede wszystkim dokumentacji
projektowej i powykonawczej, jednak do dnia dzisiejszego nie zostaly przekazane Spólce
zadne materialy.

Ponadto na temat przejecia istniejacej sieci osiedlowej do eksploatacji, Spólka prowadzila
równiez rozmowy z przedstawicielami Urzedu Dzielnicy Wawer, którzy mimo deklaracji
równiez nie przekazali zadnych dokumentów w przedmiotowej sprawie. Majac na uwadze
powyzsze informujemy, ze Spólka wywiazuje sie z podjetych zobowiazan, przygotowujac do
realizacji zadania zwiazane z budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lucerny
i ul. Mydlarskiej, tym samym przygotowujac sie do przejecia odbioru scieków z terenu
Osiedla Sadul. Nalezy jednak podkreslic, ze bedzie to mozliwe dopiero po zintensyfikowaniu
dzialan podejmowanych przez innych uczestników tego procesu.

Osoba do kontaktu w zakresie powyzszej informacji jest Dyrektor Pionu Rozwoju, Pan
Antoni Wiktorowicz, tel. 2244551 70.
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