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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 ulicy Mydlarskiej od numeru 17B do numeru 17M w osiedlu Sadul w dzielnicy 

Wawer m.st. Warszawy zwracam się z prośbą o rozpoczęcie działań zmierzających do budowy sieci 

kanalizacyjnej w tej ulicy tj. w działkach o nr. ew. 68/1, 67/13 i 67/19 z obrębu 3-11-32.  

W chwili obecnej Państwa Spółka może już dysponować przedmiotowymi działkami w zakresie niezbędnym 

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

związanych z budową kanalizacji sanitarnej: 

 działka o nr. ew. 68/1 z obrębu 3-11-32 stanowi własność m.st. Warszawy. 

 dla działek o nr. ew. 67/13 i 67/19 z obrębu 3-11-32 przesyłam w załączeniu oświadczenie ich jedynych 

właścicieli o zgodzie na dysponowanie tymi nieruchomościami w związku z realizacją kanalizacji. 

W załączeniu przesyłam dodatkowo pismo mieszkańców ulicy Mydlarskiej z dnia 18.09.2015r. 

wnioskujących o budowę sieci kanalizacyjnej do ich posesji, a co za tym idzie potwierdzające wolę 

niezwłocznego przyłączenia się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.  

Z uwagi na gotowość przyłączenia się dużej liczby odbiorców sieci kanalizacyjnej na stosunkowo krótkim 

odcinku ulicy oraz w związku z trwającą aktualnie budową sieci kanalizacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie, 

tj. na głównej nitce ulicy Mydlarskiej, zwracam się z prośbą o niezwłoczne rozpoczęcie procedur 

administracyjnych związanych z realizacją kanalizacji w ul. Mydlarskiej od nr 17B do nr 17M.  

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

 

Do wiadomości: 

 Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 

 Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79 
 
Załączniki: 

 Pismo mieszkańców ulicy Mydalrskiej z dnia 18.09.2015 do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wawer  

 Oświadczenie z dnia 25.11.2015 właścicieli działki nr 67/13 z obrębu 3-11-32  

 Oświadczenie z dnia 25.11.2015 właścicieli działki nr 67/19 z obrębu 3-11-32  
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