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Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer 

Pana Norberta Szczepańskiego 

 

 
w sprawie:  uzupełnienia odpowiedzi na interpelację nr 58/2015 dotyczącą uregulowania stanu 

prawnego istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul 
i przekazania jej do eksploatacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i 
Kanalizacji S.A. w Warszawie 

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku zwracam się z 

prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację nr 58/2015 dotyczącą uregulowania stanu prawnego 

istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w osiedlu Sadul i przekazania jej do eksploatacji 

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie.  

Z otrzymanej odpowiedzi z dnia 17 marca 2015 roku na interpelację nr 58/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku 

nie można jednoznacznie wywnioskować, iż Spółka MPWiK S.A. zamierza przejąć do eksploatacji istniejącą 

sieć kanalizacyjną zlokalizowaną w poszczególnych ulicach osiedla Sadul. Załączone do odpowiedzi na 

interpelację pismo Spółki MPWiK S.A. z dnia 16 stycznia 2015 roku zawiera ogólne stwierdzenie, iż 

urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne z chwilą ich włączenia do sieci MPWiK S.A. stają się elementem 

przedsiębiorstwa Spółki i w żaden sposób nie odnosi się do sprawy nieuregulowanego stanu prawnego 

istniejącej sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul.  

Bardzo proszę o uzyskanie oświadczenia od Spółki MPWiK S.A. potwierdzającego wolę przejęcia istniejącej 

sieci kanalizacyjnej w osiedlu Sadul po wybudowaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ulicy Lucerny i w 

ulicy Mydlarskiej.   

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy na stan Spółki MPWiK S.A. po wybudowaniu sieci 

kanalizacyjnej w ulicy Lucerny i w ulicy Mydlarskiej przejdzie również, będąca we władaniu Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej ZWAR, istniejąca oczyszczalnia ścieków w osiedlu Sadul wraz z działką, na której 

się znajduje.  

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer wnoszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 


