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Warszawa, 19 września 2016 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:  niezwłocznej budowy sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej  

do Zwoleńskiej 92/94  

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

niniejszą interpelację w sprawie niezwłocznej budowy sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do 

Zwoleńskiej 92/94. 

Mieszkańcy posesji Zwoleńska 92 do 92N oraz Zwoleńska 94 do 94H, na podstawie dotychczasowych 

informacji od urzędników poszczególnych jednostek administracyjnych m.st. Warszawy, spodziewali 

się rychłego podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego związanej z budową kanalizacji w drodze dojazdowej do tych posesji została wydana już 

w 2013 roku. W maju 2014 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla 

przedmiotowej kanalizacji, a w czerwcu 2015 roku mieszkańcy otrzymali korespondencję od 

Prezydenta m.st. Warszawy z informacją o możliwości podłączania swoich posesji do sieci 

kanalizacyjnej.  

Ostateczenie okazało się jednak, że budowa kanalizacji drodze dojazdowej do Zwoleńskiej 92/94 nie 

jest obecnie możliwa z uwagi na konieczność przebudowy istniejącego tam przyłącza wodociągowego 

oraz że przygotowanie tego zadania inwestycyjnego jest dopiero na początkowym etapie. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie powodów opóźnienia w 

realizacji kanału sieci kanalizacyjnej do posesji Zwoleńska 92/94, w tym m.in. wyjaśnienie braku 

opracowanej do chwili obecnej dokumentacji projektowej dla tego zadania inwestycyjnego. 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o intensyfikację działań związanych z realizacją przedmiotowej 

sieci kanalizacyjnej (wraz z niezbędną przebudową sieci wodociągowej) oraz niezwłoczną budowę tej 

wyczekiwanej przez mieszkańców infrastruktury. 

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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