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Pani

Dorota Jankowska - Lamcha

Przewodnicząca

Rady i Zarządu osiedla Kamionek

odpowiadając na interpe|ację UD-VI-WOD-RD.0003.118.2118.MML z dnia 5.03.2018 r.

dotyczącą kana|izacji osied|a ToR, upzejmie informuję, ze wielokrotnie pzekazywatem

stronom zainteresowanym budową W.W. kanaIizacji wiadomości o bieżącym stanie

pzygotowań inwestycji, szczególnie w aspekcie powstających opoŹnień i związanych z tym

zmian terminu zakonczenia prac.

odnosząc się do Pani pytań wyjaśniam, Że wg MPWiK w.w. inwestycja jest trudna i w jej

dotychczasowej rea|izacji wystąpiły juz dwukrotnie przeszkody wpływające na termin

wykonania. Pieruvszą pzeszkodą było oprotestowanie, p|zez niektóre wspó|noty, do

Samorządowego Ko|egium odwoławczego decyzji o loka|izacji inwestycji ce|u publicznego.

Powodem było niezrozumienie przez skarzących zasad procesu inwestycyjnego, jednak

wstrzymało to dalsze projektowanie ( pismo w załączeniu). Długo trwało wyjaśnianie, ze

decyzja dotyczy obszaru, a nie rozwiązań szczegółowych, zakończone rozesłaniem przez

MPWiK do wspo|not osiedla, zobowiązania do wybudowania wszystkich istniejących

przykana|ików. Drugim powodem opÓŹnień były rozbieżności powstałe w trakcie zmiany

systemowej mapy ana|ogowej na mapę numeryczną wraz z pracami geodezyjnymi

prowadzonymi pzez Biuro Geodezji i Katastru Uzedu m. st. Warszawy. Kwestię tę wyjaśnia

dokładniej zallączone pismo MPW|K z 20.10.2017 r. Powyzsze prace spowodowały zmianę

trasy s i eci kana|izacyjnej i zwię ks zyły zakr es i nwestycj i.

Warszawa



Wg ostatnich informacji MPW|K (e-mai| w załączeniu) 6.02'2018 r. została podpisana umowa

na projektowanie i wybudowanie kanalizacji osiedla. Opracowanie dokumentacji projektowej

ma trwac 30 tygodni od podpisania umowy, a wykonanie robót budow|anych 50 tygodni od
przyjęcia d oku m e nta cj i.
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Dotyczy; budgwv kanalizacii oqÓ|nospławnej L ca 1200 m w osied|u ToR ooręniczonym
u|icami: Kobielska' Ppdskarbińska, Stanisławo]vska w Warszawie na terenie
Dzie|nicv Praga Południg

W nawiązaniu do spotkania z dnia '19.05.2015r', Miejskie Peedsiębiorstwo Wodociągow
i Kanalizacji w nr.st. Warszawie S.A. zobowiązuje się do uwzględnienia w dokumentacji
projektowej nowo budowanej miejskiej sieci kanalizacyjnej włączenia istniejącej instalacji
kanalizacyjnej w budynkach osiedta TOR.

Przypominamy' iŹ zgodnie ze wcześniejszą korespondencją trasa pĘektowanej nowej sieci
kanalizacyjnej widniejąca na załączniku mapowym do decyzji loka|izaeji celu pub|icznego
30l0piPPdl2014 z dnia 05.12.2014r. ma przebieg tylko orientacyjny. Ostateczna trasa
pzewodÓw będzie usta|ana na zaktualizowanych podkładach geodezyjnych przez
Wykonawcę projektu technicznego, działającego na z|ecenie MPWiK w m.st. Warszawie
$.A., po konsultacjach i uzgodnieniach prowadzonych miedzy innymi z pruedstawicielami
WspÓlnot.

Ponadto informujemy, iŻ inwestycja znajduje się w Wieloletnim Planem Remontów
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnyrn spółki na lata 2015
_2a22 z terminem rea|izacji w 2016 roku. Spółka dołoży wsze|kich starań' by dotruymaó
tego terminu, jednakże brak prawomocnej decyzji LICP uniethoŹ|iwia da|sze procedowanie
inwes$cji.

W związku z powyższym ponownie zwracamy się z prośbą o wycofanle zaskarzenia decyzji
nr 30lCp/PPd|2oĄ4 z dnia a5,12.2014r. złożonego w dniu 24.12.2014r. przez Victus s'c.
Temat procedowany jest W Samoządowym Kolegium odwoławczym
pod nr KOC/497/AR/15.
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Tem?t prowadzi: Anna Rzepka t
1ę|'22 445 93 29' fax ?24459315
e-mait: a-rzepka@mpwik.com.pl

Do wiadomoŚci:
1. MPWiK w m.st^ Warszawie S.A. - PROIDIRiWID - a/a
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-sos6j{;tr9t:tarskiTomasz Kucharski,
Burmistrz Dzielnicy
Praga-Południe m. st. Warszawy
ul. Grochowska2T4
03-841 Warszawa
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Dotyczy: budowv sieci kanalizacyjnei na terenie osiedla TOR

., O '-? /--
%aoa2ź//.frzzłźłryka&,
W odpowiea{ na pismo znak: UD-VI-WOD-RD.OOO3.24}.2O17.PSZ (3 MGO.UD-VI-WIR-IR)
w związku z interpe|acją ustną zgłoszoną w dniu 29'08.2017 r. podczas XXXV|| Sesji Dzie|nicy
Praga-Południe m.st. Warszawy upzejmie informujemy, Że d|a zadania aniązanego
z wykonaniem sieci kanalizacji ogÓ|nospławnej na terenie osied|a ToR w biezącym miesiącu
zostało uruchomione postępowanie pzetargowe w trybie projektuj . buduj. Uprzejmie
informtljemy, że w ramach pzygotowania inwestycji do rea|izacji nastąpiła koniecznośó
ponownego uzgodnienia trasy sieci kanalizaoyjnej na naradzie koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. W dniu 22.08'2017 r. został uzgodniony nowy
Protokot z narady koordynacyjnej. KoniecznoŚć jego ponownego uzgodnienia wyniknęła na
skutek rozbieżnoŚci powstałych w trakcie zmiany systemowej mapy ana|ogowej na mapę
numeryczną, prowadzoną przez Biuro Geodezji i Katastru Uzędu m.st. Warszawy. Powyższe
zmiany, jak rÓwniez pzeprowadzone prace geodezyjne ujawnĘ dodatkowo kolizje z istniejąę
siecią ciep|ną oraz teleinformatyczną, W związku z tym, wczeŚniej uzgodniona trasa pzebiegu
sieci kanalizacyjnej zostiała skorygowana W ww. Protokole, tak, aby zminima|izować ryzyko
ujawnienia nieznanych kolizji w trakcie prowadzonych robót budowlanych.
Zgodnie z załoŻeniami, planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to || kwańał
2018J-Luwagi na obszerny zakres inwestycji tj. koniecznoŚć wykonania sieci kana|lzacyJneJ o
łącznej długości 2784,5 m w tym 240 odcinków sieci do budynkÓw objętych opieką Konserwatora
Zabytków 166 studzienek iwpustów, pzewidywany termin nazakończenia inwestycjito l| połowa
2019 r.

Zgodnie 'z procedurą obowiązującą
niniejszą informację, w celu udzie]enia
Praga-Południe m.st. Warszawy.

w Uzędzie m.st. Warszawy, Społka pzesyła
odpowiedzi przez Pana Burmistza Radnemu Dzielnicy
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Do wiadomości:
1. Pani Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
2. Pani Ewa Sibrecht-ośka, Dyrektor Biura Nadzoru Waścicielskiego'
3. Pan Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury.
4. PanAdam GrzegzÓłka, Dyrektor Biura organizacji Urzędu.

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +4822 445 50 05; wwwmpwik.com.pl;
Spółka wpisana do KRS.0000I46138 w Sqdzie Rejonowym d|a m.st' Warszawy w Warszawie,

X|| Wydzia| Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie pnechowywana jest dokumentacja Spó|ki;
kapitat zakładowy Spótki: z 662 555 600,00 z| (wp|acony w ca|ości)
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Umowa na projektuj * buduj z firmq DROKAN zostata podpisana w dniu 06.02.201Br.

Terminy z Umowne:
opracowanie dokumentacji projektowej _ 30 tygodni od dnia podpisanió Umowy,
Wykonanie robót budowlanych _ 50 Ęgodni od dnia podpisana Protokotu odbioru dokumentacji.

Z poważaniem

Arkadiusz Małecki
Dyrektor Pionu Rozwoju
MPWiKw m.st" Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza S
02-015 Warszawa
tel. (022) 445 5371
tax. (022) 445 53 75
www.mpwik.com.pl

Mieiskie PŻedsiębiorstwo Wodociągów i Kana|izacji w m.st. Warszawie S.A.02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza S,
Spółka wpisana do KRS-000014613B-w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy wWarszawie,

1 FjtlĘ sTOŁĘsit{5as Yl,śił;qfłWY
ił'J :r*alśŁ i td j:R..1 $T,Fl u'(Tł i.-l.i

dla s.TiłŁFilsY Ff.lńGĄ'F"*Łl.j l}it;E

0 $" ff3. Z$ifi c*6i,

X|| Wydział Gospodarcży Kl19*."-s-o^Ę9jełru Sqdówego, gdzie pzechowywana jest dokumentacja Spółki;kapitał zakładowy Spółki: 2 662 555 600,00 zł (ńacońy w całości)
N|P:525-00-05s62; REGON:015314758,nrraihunkubankowegó: cNrc2o1o55oooo g1o2oo224303

Ostrzeżenie o Poufności: lnformacje zawańe w niniejszej wiadomości e|eKronicznej e'-mai| (uvtzg|ędniając wsze|kie zaĘczniki) są p]zeznaczonewyłącznie d|a osobistego i.poufnego wykozystania pzez wskazanych powyżej adresitów. Jeze|i ńe jestóś adresatem ani osobą uprawnionq pzezadresata do czytania niniejszej wiadońości,-informujemy, ze otzyńałeś teń oółument pomyłkowo idlatego każde pzeglądanie, uJawn|anle,rozpotvszechnianie, dystrybucja i kopiowanie tej wiadońościjest niedozwo|one.
Jeze|l otlzymałeŚ tą wiadomość pomyłkowo, prosimy niezwłocznie poinformować nadawę drogą e|ektronio:nąorazusunąÓ orygina|nawiadomość. Dziękujemy..

confidentiality Notice: The information contained in this e-mail message (including any attachments) is intended only for the personal andconfidentia| use of the recipient(s) named above. |f the reader of this messJge ls not ttró intónoeo recipieni or an agent responsib|e for delivering itto the intended recipient, you are hereby notified that you received this-document in enor.nJit.i-"ny review, disclosure, dissemination,distribution, or copying of this message is stricfly prohibited.
lf you have received this communication in erroi, please notify me immediately by e-mail and delete the original message. Thank you. ,

Karczewska Bożena

od:
Wysłano:
Do:
Temat:

Szanowna Pani,

Przesyła m krótkq informację
Kucharskiego

A.Malecki@ mpwik.com.pl
czwańek, 1 marca 2018 11:50
Karczewska Bozena
osiedle TOR
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