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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 odpowiedzi na
pismo z dnia 25.07.2014r. informuje, ze w chwili obecnej trasa kanalizacji sciekowej w ul. Lucerny
oraz ul. Mydlarskiej jest w trakcie uzyskiwania uzgodnienia usytuowania sieci w Biurze Geodezji i
Katastru Urzedu m. st. Warszawy. Na podstawie powyzszego mozliwe bedzie sporzadzenie
dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych. Spólka dolozy
wszelkich staran aby realizacja sieci na terenie osiedla Sadul mozliwa byla w roku 2015 jednak
termin wykonania zalezny jest od uzyskanych decyzji, warunków Zarzadców poszczególnych
dróg" procedury PJzetargow~L ora~_w"y-mag~n_Biur.?_Koo.sdynacji i Remontów w Pasie Drogowy~
bedacego koordynatorem prowadzonych inwestycji przez wszystkich gestorów sieci na tym
terenie.

Realizacja sieci w dalszym ciagu ul. Mirtowej tj. od posesji nr 1a do ulicy Roli oraz w ul.
Jankowskiego, ul. Sumaków i ul. Roli zgodnie Wieloletnia Prognoza Remontów i Modernizacji
Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen Kanalizacyjnych na lata 2014-2021 przewidziana jest na
rok 2016. Niemniej jednak rozpoczecie prac projektowych mozliwe bedzie po uregulowaniu przez
wlascicieli stanu prawnego gruntów, na których znajdowac sie maja urzadzenia kanalizacyjne.
W tym przypadku niezbedne jest przekazanie w formie aktu notarialnego ustanowienie prawa

sluzebnosci przesylu na rzecz MPWiK w m.st. Warszawie S.A. dla kazdej z dzialek przez która
przebiegac ma siec.

Jednoczesnie informujemy, ze decyzja o budowie nowej lub wykorzystaniu juz istniejacej sieci w
pozostalych ulicach osiedla Sadul zostanie podjeta po ustaleniu podmiotu który jest wlascicielem
obecnej infrastruktury, uzyskaniu zgody na inspekcje i przeglad kanalów oraz ocenie ich kondycji
technicznej. Mimo wszystko w WPRiMUWiUK na lata 2014-2021 znajduja sie zadania zwiazane z
budowa nowej sieci kanalizacyjnej w ulicach wchodzacych w sklad osiedla Sadul.
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