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Warszawa, 18 grudnia 2017 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:  pilnego zakończenia inwestycji związanej ze złączeniem przewodów 

wodociągowych w ul. Mydlarskiej 

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

niniejszą interpelację w sprawie pilnego zakończenia inwestycji związanej ze złączeniem przewodów 

wodociągowych w ul. Mydlarskiej. 

Celem poprawienia jakości wody pitnej dostarczanej siecią wodociągową do osiedla Sadul, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A., zaplanowało m.in. realizację inwestycji 

polegającej na budowie przewodu wodociągowego (złączenia) w ulicy Mydlarskiej (odc. HP42115 - 

HP242388) w rejonie posesji Mydlarska 22E (Dn 100 L ca 20m). Chodzi tu konkretnie o złączenie 

wodociągów pomiędzy krótką Mydlarską (posesje 2-20), a ulicą dojazdową do posesji Mydlarska 11-

11L i 22-22E. Połączenie istniejących w tych drogach wodociągów, powodowałoby ciągłą cyrkulację 

wody w tym rejonie, a tym samym poprawiłoby jej jakość.  

Takie złączenie przewodów wodociągowych do chwili obecnej nie nastąpiło. Dodatkowo, według 

relacji mieszkańców, przewód wodociągowy w krótkiej ulicy Mydlarskiej jest na zakończeniu otwarty, 

przez co woda w sposób ciągły jest spuszczana z tego wodociągu do istniejącej tu kanalizacji sanitarnej.  

Najprawdopodobniej przyczyną braku możliwości zakończenia tej inwestycji jest nieuregulowany 

status prawny gruntów w tym miejscu - jedna z położonych tu działek ma nieustalonego właściciela.  

Bardzo proszę o pilne rozwiązanie problemów proceduralnych związanych z tą dwudziestometrową 

inwestycją oraz o jej jak najszybsze zakończenie dla poprawy jakości wody w tym rejonie.  

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

http://www.rafalczerwonka.pl/
mailto:kontakt@rafalczerwonka.pl

