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Warszawa, 6 maja 2015 roku 

 

 

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer 

Pana Norberta Szczepańskiego 
 
 
INTERPELACJA NR  ………… 

w sprawie: realizacji kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego Trakt Lubelski 300E 

Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku 

składam niniejszą interpelację w sprawie realizacji kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego 

przy ulicy Trakt Lubelski 300E. 

W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o priorytetową realizację inwestycji polegającej na 

budowie kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego Trakt Lubelski 300E oraz posesji 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tego osiedla. Osiedle to, składające się z 53 

segmentów mieszkalnych, usytuowane jest w odległości ok. 100 metrów od wybudowanego 

kolektora ściekowego w ulicy Trakt Lubelski.  

Nie ma żadnego powodu, aby zwlekać z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnego kilkusetosobowego 

osiedla mieszkaniowego znajdującego się w tak niewielkiej odległości od głównego kolektora 

ściekowego w dzielnicy Wawer tj. „kolektora W” w ulicy Trakt Lubelski.   

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. (MPWiK) może już w chwili 

obecnej dysponować nieruchomościami niezbędnymi do realizacji przedmiotowej kanalizacji.  

Dla działek o numerach ewidencyjnych 34, 8/93 i 16/4 z obrębu 3-13-19 ustanowione są notarialnie 

służebności dające Spółce MPWiK wymagane prawa do dysponowania 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.  
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Dla działki o numerze ewidencyjnym 8/7 z obrębu 3-13-19, jej współwłaściciele przekazali do 

Spółki MPWiK oświadczenia o zgodzie na dysponowanie tą nieruchomością w zakresie niezbędnym 

do uzyskania decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę oraz do realizacji robót budowlanych 

związanych z budową kanalizacji ściekowej. 

Załączam listę podpisów 99-ciu mieszkańców wnioskujących o priorytetową realizację kanalizacji do 

osiedla mieszkaniowego Trakt Lubelski 300E. 

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

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

 

Załączniki: 

 Lista podpisów 99 mieszkańców osiedla mieszkaniowego Trakt Lubelski 300E oraz 

mieszkańców sąsiadujących posesji  

 


