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Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek
w sprawie złej jakości wody dostarczanej do budynków z zasobu

Spółdzielni Mieszkaniowej Waszyngtona
(Interpelacja z inicjatywy Doroty Jankowskiej-Lamchy)

Marcin Kluś
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy

Szanowny Panie Przewodniczący,
w związku z awaryjnością wodociągu przy al. Waszyngtona i licznymi skargami
odbiorców na znaczne pogorszenie jakości dostarczanej wody zwracamy się z
zapytaniem o termin zakończenia działań modernizacyjnych magistrali wodociągowej
na odcinku od ul. Grochowskiej do al. Zielenieckiej, a także o informację, czy i w jaki
sposób MPWiK zamierza zrekompensować Mieszkańcom dostarczanie wody
niezgodnej z normami ustalonymi przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

Mieszkańcy z budynków SM Waszyngtona przy al. Waszyngtona skarżą się od
miesięcy, że średnio dwa razy w tygodniu do ich mieszkań dostarczana jest woda o
pomarańczowo-rdzawo-brunatnej barwie. Zgłaszają to w administracji spółdzielni
przynosząc często próbki takiej wody. Wskutek dostarczania do mieszkań wody o tak
złej jakości, Mieszkańcy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych kosztów z tym
związanych:

● muszą zapłacić za wodę, którą spuszczają do kanalizacji tylko po to, by
uzyskać wodę nadającą się do użycia,

● muszą kupować w sklepach wodę zdatną do celów spożywczych do
przygotowywania posiłków,

● muszą ponosić koszty związane z wymianą wodomierzy i armatury wskutek
zanieczyszczenia ich osadem bardzo brudnej wody,

● doznają też strat z powodu zniszczenia odzieży podczas prania.

Pytanie skierowane przez administrację spółdzielni do MPWiK o sposób, w jaki
MPWiK ma zamiar zrekompensować Mieszkańcom ponoszenie przez nich
dodatkowych kosztów i strat, na które są narażeni z powodu dostarczania wody
niespełniających obowiązujących standardów pozostało bez odpowiedzi.
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Pobieranie przez MPWiK takich samych opłat za wodę o pogorszonej jakości jak za
wodę o odpowiedniej jakości należy uznać za krzywdzący dla Mieszkańców,
zwłaszcza, że trwa to już kilka miesięcy.

Przewodniczący
Rady Samorządu Mieszkańców

Osiedla Kamionek
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