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UCHWAŁA NR / /2020
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST.
2020 roku
z dnia

ARS ZAWY

w sprawie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Chełmżyńskiej
Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, stanowiącego
załącznik nr 8 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.
w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2018 r. poz.8814, z 2019 r. poz. 13139) - Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
uchwala, co następuje:
§ 1. Podjąć wszelkie działania zmierzające do przyspieszenia realizacji budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do realizacji czynności
określonej w § 1, w tym do wystąpienia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ze stosownym wnioskiem wraz z poinformowaniem
Prezydenta m.st. Warszawy o społecznej konieczności pilnej realizacji przedsięwzięcia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR..... /........ /2020
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z dnia................ 2020 roku
w sprawie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Chełmżyńskiej
Z uwagi na zbliżający się termin budowy wiaduktu nad linią kolejową w ul. Chełmżyńskiej oraz
licznymi interwencjami mieszkańców osiedla Kawęczyn - Wygoda dotyczącymi braku
realizacji i opóźnień zaplanowanej wspólnej realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich i Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji budowy kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicy
Chełmżyńskiej, zwracam się z prośbą o interwencję w celu przyspieszenia i jak najszybszej
realizacji tej inwestycji.
Wspólne porozumienie dotyczące realizacji przedsięwzięcia zostało podpisane we wrześniu
2017 r. a z otrzymywanych informacji w MPWiK inwestycja miała być zrealizowana w latach
2018 - 2019 r. Niestety do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych robót choć planowane ich
zakończenie przewidywano na listopad 2019 r.
Brak sieci kanalizacyjnej ma negatywny wpływ na jakość życia społeczności lokalnej oraz
przedsiębiorców, ogranicza rozwój gospodarczy oraz atrakcyjność inwestycyjną obszaru.
Realizacja tej inwestycji spełni długoletnie oczekiwania mieszkańców Warszawy w zakresie
gospodarki ściekowej. Dodatkowo brak kanalizacji wpływa ujemnie na stan środowiska
naturalnego i jakość zasobów wodnych oraz utrudnia realizację zaplanowanej w tym obszarze
budowy wiaduktu nad linią kolejową, a także budowę dróg gminnych.
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