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Warszawa, 22 pazdziernika 2014 roku
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Burmistrz Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
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Sz. P. Janusz Oledzki

Dyrektor Osrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy

w Dz. Wawer, ul. V Poprzeczna 22, 04-611Warszawa

dotyczy: bezpieczenstwa uzytkowników Osrodka Sportu

dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Szanowni Panstwo,

Rekreacji w osiedlu Anin.

W nawiazaniu do pisma Dyrektora Osrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wawer z

dnia 29.09.2014 (OSiR/W /95/2014) oraz pisma Zarzadu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia

02.10.2014 (UD-XIII-WIR-RK.7013.17.6.2014.LUK(3)) z zazenowaniem stwierdzamy, ze nie

ustosunkowali sie Panstwo do konkretnych pytan postawionych w pismie Rady i Zarzadu
Osiedla Sadul z dnia 30.07.2014.

Enigmatyczne stwierdzenie, iz Osrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Wawer, w

osiedlu Anin, przechodzi okresowe przeglady techniczne nie jest odpowiedzia na pytanie o sposób

usuniecia kilkudziesieciu powaznych usterek, jakie wystapily w obiekcie plywalni i lodowiska

w trakcie uruchamiania oraz eksploatacji. Po raz kolejny zwracamy sie z prosba o wyszczególnienie

wszystkich usterek wraz z podaniem daty ich usuniecia i przedstawieniem dokumentu odbioru

wykonanych robót przez uprawnionego inspektora nadzoru robót budowlanych.

Nie ustosunkowali sie Panstwo równiez do pytania zwiazanego z tym, czy w najblizszym czasie nie

bedzie wymagany remont obiektu plywalni 1 lodowiska. W korespondencji pomiedzy Urzedem

Dzielnicy Wawer oraz Osrodkiem Sportu i Rekreacji m. sto Warszawy w Dzielnicy Wawer,
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przywolanej w pismie Rady i Zarzadu osiedla Sadul z dnia 30.07.2014r., Dyrektor tego osrodka,

m.in. w 2012 roku stwierdzal, iz stan techniczny obiektu pogarsza sie.

Zatrwazajaca liczba usterek, jaka wystapila w obiekcie plywalni i lodowiska (w tym

przecieki, pekniecia scian), jesli nie spowodowala naruszenia elementów konstrukcyjnych

budynku, to z pewnoscia zmniejszyla walory uzytkowe i estetyczne obiektu skracajac okres

jego funkcjonowania bez generalnego remontu. Czy stan techniczny plywalni i lodowiska jest

w chwili obecnej na tyle dobry, ze nie tylko pozwala na przeprowadzanie okresowych przegladów

technicznych z pozytywnym wynikiem, ale równiez gwarantuje dlugoterminowa eksploatacje

obiektu bez potrzeby przeprowadzania generalnego remontu w najblizszym czasie?

Sprawa przyznania przez Sad 6,5 mln zl odszkodowania od firmy Zambet za nieusuniecie

usterek budowlanych w obiekcie jest dla nas zbyt powazna, aby Zarzad Dzielnicy pomijal

milczeniem nasze pytania. Przyznanie tego odszkodowania poswiadcza bowiem istnienie

ogromnej liczby wad budowlanych (6,5 mln zl to przeciez 1/5 wartosci obiektu!), a ogloszona

upadlosc likwidacyjna wykonawcy i znana powszechnie liczba podmiotów przez mego

poszkodowanych oznacza w praktyce brak mozliwosci wyegzekwowania tej kwoty na rzecz

miasta/ dzielnicy. Oznacza to wprost, ze usuwanie tych usterek obciazy przyszly budzet

Dzielnicy - ta sprawa musi zostac precyzyjnie wyjasniona.

Uzywanie zarówno przez Dyrektora OSiR, jak i Burmistrza Dzielnicy argumentu o pomyslnym

przechodzeniu przez obiekt kolejnych przegladów technicznych jest nieporozumieniem, gdyz

oznacza to tylko ogólna zgode na funkcjonowanie obiektu i w zaden sposób nie odnosi sie do jego

stanu zuzycia, jaki powinien miec ten 4-letni obiekt.

Przyklad: zdemolowany podwieszany sufit nad lodowiskiem z .brakujacymi polami plyt me

spowoduje, ze dokonujacy przegladu technicznego zawnioskuja o zamkniecie obiektu, podobnie jak

nie sklonia ich do tego rdzewiejace "nierdzewne kanaly wentylacyjne" basenu - lecz obydwa te

przyklady wymownie swiadcza o wysoce nieodpowiadajacej wymogom jakosci obiektu, oczywistej

wadliwosci jego wykonania i braku usuniecia tych wad przez "\vykonawce.

Przy braku mozliwosci odzyskania zasadzonej kwoty 6,5 mln na usuniecie tych wad 

nieunikniony remont obiektu bedzie musial zostac przeprowadzony ze srodków

publicznych. Bedzie to skrajna niegospodarnosc, której powstanie ma zródlo w

niewlasciwym nadzorze nad budowa obiektu, odebraniu go od wykonawcy z tak ogromna

liczba wad budowlanych i niewyegzekwowaniu napraw w okresie gwarancyjnym.

Pytania nasze sformulowalismy nie na podstawie domyslów. lecz w oparciu o istniejaca

korespondencje miedzy Dyrekcja OSiR a Burmistrzem Dzielnicy Wawer i zdumiewajace w tym

kontekscie jest uzywanie przez Panstwa argumentu, iz piszemy o nieprawdzi"\vychusterkach.

Prosimy wiec o powazne potraktowanie naszego pisma z 30.07.2014r i udzielenie nam

merytorycznych, a nie wymijajacych odpowiedzi na postawione w nim pytania.
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Bardzo jest tez zastanawiajace i zle wrózace dla spraw tego obiektu milczenie i zupelny brak

odpowiedzi na nasze pismo z 30.07.2014r w sprawie bezpieczenstwa uzytkowników basenu w

Aninie ze strony Prezydenta m. st. Warszawy, Rady Warszawy, Rady Dzielnicy i wszystkich Radnych

Dzielnicy Wawer - do których skierowalismy kopie naszego pisma w nadziei, ze temat zostanie

zauwazony. Odpowiadajac na nasze pismo, ani Dyrektor OSIR, ani Burmistrz Dzielnicy nie uznali

za stosowne przeslac kopii swoich odpowiedzi do ww. i innych zawiadomionych o sprawIe

podmiotów - w zalaczeniu przesylamy wszystkim kopie tych odpowiedzi - liczac jednak na

zainteresowanie tematem.

Z powazaniem,

Rafal Czerwonka

Przewodniczacy Zarzadu Osiedla Sadul

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Bernard Wojciechowski

Przewodniczacy Rady Osiedla Sadul

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Do wiadomosci:

Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, pl. Bankowy 3/5, 00-950 W-wa
Rada m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przewodniczacy i Radni Rady Dzielnicy Wawer, ul. Zeganska 1, 04- 713 Warszawa
Rada Osiedla Aleksandrów, ul. Samorzadowa 10,04-965 Warszawa

Rada Osiedla Anin, ul. V Poprzeczna 13, 04-611 Warszawa
Rada Osiedla Las, ul. Kadetów 15, pok.32, 03-989 Warszawa
Rada Osiedla Marysin Poludniowy, ul. Potockich 55, 04-534 Warszawa

Rada Osiedla Marysin Pólnocny, ul. Króla Maciusia 5, 04-855 Warszawa
Rada Osiedla Miedzeszyn, ul. Szafirowa 58, 04-954 Warszawa
Rada Osiedla Miedzylesie, ul. Pozaryskiego 2, 04-703 Warszawa

Rada Osiedla Radosc, ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa
Rada Osiedla Wawer, ul. Solidna 1,04-648 Warszawa

Rada Osiedla Zerzen, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa
Zespól Szkól nr 111, ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa

Zespól Szkól nr 116, ul. Koryncka 33, 04-686 Warszawa
Szkola Podstawowa nr 128 im. Józefa Niecki, ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa

Szkola Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chlopskich, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa
Szkola Podstawowa nr 124 im. Stanislawa Jachowicza, ul. Bartoszycka 45/47,04-923 Warszawa
Szkola Podstawowa nr 138 z Oddz. Integr. im. Józefa Horsta, ul. Pozaryskiego 2, 04-703 W-wa

Zespól Szkól nr 120, ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa
Zespól Szkól nr 115, ul. Króla Maciusia 5, 04-855 Warszawa

Zespól Szkól nr 70, ul. Bajkowa 17/21,04-855 Warszawa
Szkola Podstawowa z Oddz. Integr.nr 216 "Klonowego Liscia", ul. Wolna 36/38, 04-908 W-wa
Szkola Podstawowa nr 218 im. Michala Kajki, ul. Michala Kajki 80/82, 04-621 Warszawa

Strona 3 z 3



"'ósiR
WAWER I

Osrodek Sportu i Rekreacji
Miasta Stolecznego Warszawy
w Dzielnicy Wawer
ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa, teL (022) 443 70 99

OSiR/W/~S/2014
Warszawa, dnia 29.09.2014 r.

Pan Bernard Wojciechowski

Przewodniczacy Rady Osiedla Sadul

Pan Rafal Czerwonka

Przewodniczacy Zarzadu Osiedla Sadul

Dotyczy pisma z dnia 30 lipca 2014r:

Osrodek Sportu i Rekreacji m,st Warszawy W Dzielnicy Wawer jako

zarzadca i administrator plywalni Anin przy ul. V Poprzecznej 22, zgodnie z

obowiazujacymi przepisami prawa, w tym w oparciu o obowiazek wyrazony w

ustawie" Prawo budowlane" przechodzi - pozytywnie - okresowe przeglady
techniczne (dwa razy w roku).

Ponadto informuje ze nieprawdziwe sa insynuacje zawarte w Panstwa

pismie, dotyczace J/przecieku niecki basenowej" - takie stwierdzenia nie

wystepuja w zadnych protokolach.

Odnoszac sie do Panstwa "zaniepokojenia" ws. unowoczesnlenia

systemu uzdatniania wody, informuje ze OSiR, majac na uwadze dbalosc o

naszych uzytkowników bedzie zawsze zainteresowany mozliwoscia

zastosowa n i a n aj n owoczesn i ejszych syste m ów tech nol ogi cznych

podnoszacych standardy plywalni.

Serdecznie zapraszamy na wszystkie nasze obiekty.



ZARZAD DZIELNICY WAWER
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Zeganska 1, 04· 713 Warszawa
tel 22 443 6800. faks 22 443 69 22

www.wawer.warszawa.pl. www.um.warszawa.pl

CD-XIIl-WIR-RK.7013.17.6.2014.LLK(3) Warszawa.02.IO.2014r.

Pan

Bernard Wojciechowski

Przewodniczacy Rady Osiedla "SADUL"

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

uL Lucerny 110

04-687 Warszawa

Pan

Rafal Czerwonka

Przew'odniczacy Zarzadu Osiedla Sadul

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Lucerny 110

04-687 Warszawa

Dot. Krytej plywalni \-\Taz z zapleczem technicznym i rekreacyjnym w Warszawie - Aninie
przy ul. V Poprzecznej róg Rzezbiarskiej.

W nawiazaniu do pisma z dnia 18.08.2014r. oraz w odpo\'Viedzi na PaÓstwa pismo z dnia
30.07.20 \41'.. w sprawie usuniecia usterek stwierdzonych na plywalni Anin, zglaszanych Wykonawcy
w trakcie okresu gwarancji. Zarzad Dzielnicy Wawer infonnuje. ze zadna ze zgloszonych usterek nie
dotyczyla konstrukcji obiektu i nie zagrazala bezpieczeÓst\vu konstntkcji.
Odnoszac sie do podniesionych w pismie kwestii jednoznacznie nalezy podkreslic, ze nigdy nie mialy
miejsca przecieki z niecki basenowej Przecieki pojawialy sie w miejscach przejscia instalacji
odplywow'ych przez strop nad pi\vnica (pod szatniami) i byly na biezaco usuwane przez Wykonawce·
Nie mialy miejsca zadne pekniecia niecki basenowej lub innych elementów konstrukcyjnych obiektu.
Pojawialy sie jedynie pekniecia tynku co jest jedynie defek.1em estetycznym.
Pozostale zglaszane usterki zostaly czesciowo usuniete przez Zambet S.A. a czesciowo przez
uzy1kownika obiektu w 2013r., za kwote uzyskana z zabezpieczenia gwarancyjnego \vniesionego
przez Zambet S.A. na poczet gwarancji i rekojmi.
Reasumujac obiekt funkcjonuje prawidlowo i nie stwarza zagrozenia dla korzystajacych z niego osób.

Do wiadomosci:

]. Osrodek Sportu iRekreacji m.sI. Warszawy w Dzielnicy Wawel'
ul. V Poprzeczna 22. 04-61] vVal'sza\\a-.\nin


