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znak: Przepompownia/02/2012 
 
Dotyczy:  stanu zabezpieczeń przepompowni Nowodwory eliminujących emisję odorów. 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 W związku z odpowiedzią Biura Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2012 r. (znak: IN-

NWK.7021.40-1.2012.AMA, informuję że okoliczni mieszkańcy ponownie skarżą się na fetory z 

przepompowi Nowodwory wysyłając wiadomości elektroniczne skierowane bezpośrednio do p. 

Henryka Brzuchacza w sobotę 7 lipca 2012 r.: 

„Witam, 

Dlaczego dziś o 22.30, nocą, wypuszczane są gazy śmierdzące z  przepompowni nowodwory. 

To celowe działanie terorystyczne, chcecie nas potruć? 

Mieszkam przy Strumykowej 6, śmierdzi gównem jak cholera. 

Bez pozdrowień”  

 

„Witam, 

Wieczorem 7 lipca 2012 r. około godziny 22.30 znów było czuć śmierdzące "zapachy" z Przepompowni 

Nowodwory. Jesteśmy mieszkańcami Osiedla Tulipany przy ul. Strumykowej 6 B i było to nie do 

wytrzymania, szczególnie przy takim upale, a trzeba było zamykać okna i balkony w celu uniknięcia 

wdarcia się tego okropnego "zapachu" do mieszkania. 

 



Prosimy o jak najszybszą interwencję, bo nie da się w takich warunkach mieszkać i twierdzenie, że 

pracownicy monitorują kwestię brzydkich zapachów, a także, że Przepompownia posiada jakies 

skuteczne filtry i urządzenia rozpylające do dezodoryzacji itd. jest po prostu już śmieszne. Nikt by z 

nas mieszkańców nie pisał tego rodzaju e-maili, gdyby wszystko było w porządku i nie byłoby czuć 

żadnych smrodów. 

 

Mamy nadzieję, że sprawa oraz problem zostanie potraktowany jako PILNY. 

 

Z poważaniem” 

 

„Witam, 

w nawiązaniu do pisma Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2012 r, (IN-

NWK.7021.40-1.2012.AMA) zawierającego wyjaśnienia dotyczące zabezpieczeń przepompowni 

Nowodwory przed emisją odorów, informuję, że w dniu 7 lipca 2012 r. w godzinach późnego wieczoru 

(22:30) niestety przepompownia Nowodwory znowu emitowała delikatnie mówiąc nieprzyjemne 

zapachy. 

 

Jako mieszkanka Osiedla Tulipany przy ulicy Strumykowej 6 - vis-a-vis przepompowni - z przykrością 

stwierdzam, że odór został wyeliminowany max. na dwa tygodnie czasu od interwencji Radnego 

Wojciecha Tumasza, a wczoraj znowu się pojawił. Proszę o ponowną interwencję w przepompowni, 

albowiem nie sposób nie odnieść wrażenia, iż chwilowa przerwa w emisji odoru służyła jedynie 

zmyleniu mieszkańców Białołęki jakoby dokonano stosownych napraw. 

 

Z poważaniem” 

 

Dane osobowe pozostawiam sobie do wiadomości. 

  

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


