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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
Szanowni Państwo,
W imieniu mieszkańców osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego przy ul. Trakt Lubelski 300E w
dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz mieszkańców zabudowy jednorodzinnej znajdującej się w
bezpośrednim sąsiedztwie tego osiedla zwracam się z prośbą o pilną realizację budowy kanalizacji
ściekowej do posesji tych mieszkańców tj. na działkach o numerach ewidencyjnych 8/7, 34, 8/93 i
16/4 z obrębu 3-13-19. Wszyscy mieszkańcy osiedla mieszkaniowego Trakt Lubelski 300E,
składającego się z 53 segmentów mieszkalnych, zgodnie wnioskują o jak najszybsze podłączenie do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Dla działki o numerze ewidencyjnym 8/7 z obrębu 3-13-19, stanowiącej drogę (zgodnie z ewidencją
gruntów prowadzoną przez Delegaturę Biura Geodezji i Katastru dla dzielnicy Wawer), przesyłam w
załączeniu oświadczenia większości jej współwłaścicieli (reprezentujących ok. 67% udziałów)
o zgodzie na dysponowanie tą działką przez Państwa Spółkę w zakresie niezbędnym do uzyskania
decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę oraz do realizacji robót budowlanych związanych z
budową kanalizacji ściekowej.
Jednocześnie informuję, iż dla działek o numerach ewidencyjnych 34, 8/93 i 16/4 z obrębu 3-13-19
ustanowione są notarialnie służebności dające Państwa Spółce wymagane prawa do dysponowania
tymi nieruchomościami na cele budowlane związane z dokonywaniem przyłączeń, eksploatacji,
napraw, remontów, konserwacji i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz związanych z tym robót
ziemnych, a także prawo przejazdu i przechodu przez przedmiotowe nieruchomości w celu
wybudowania sieci i każdoczesny do niej dostęp.
W przypadku dodatkowych pytań związanych z przedmiotową sprawą proszę o kontakt
bezpośrednio ze mną lub z reprezentantem osiedla Trakt Lubelski 300E p.ccccccccccccccccccc
ccc
cc.
Z poważaniem,

Rafał Czerwonka
Załączniki:


90 oświadczeń współwłaścicieli działki nr 8/7 z obrębu 3-13-19 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

