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znak: Przepompownia/03/2012 
 
 
Dotyczy:  stanu zabezpieczeń przepompowni Nowodwory eliminujących emisję odorów. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Bardzo dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi w sprawie uciąŜliwości 
przepompowni Nowodwory dla okolicznych mieszkańców. Pochwalam tak Ŝe 
błyskawiczne reakcje dyrektorów i kierowników pionu  ścieków nadzoruj ą-
cych prac ę tej przepompowni . Niestety, ale wszystkie dotychczasowe działa-
nia: przegląd filtrów, montaŜ plastrów zapachowych, Ŝeli neutralizujących zły 
zapach, czy czyszczenie osadników, okazały się nieskuteczne, jeśli chodzi o 
eliminację fetoru z przepompowni. Mieszkańcy osiedli połoŜonych przy prze-
pompowni Nowodwory w dalszym ciągu skarŜą się na uciąŜliwy smród z tej 
przepompowni. 
 
 Przesyłam sygnały mieszkańców docierające do mnie w tej sprawie: 
 
Po zakończeniu prac smród w niewielkim stopniu zniknął na ok. tydzień czasu, 
o czym informowali mnie niektórzy mieszkańcy: 
 
„Na razie nie występują nieprzyjemne zapachy, jednakŜe gdy wystąpią na pewno o tym fakcie 
Pana powiadomię.” 
 
Ale inne osoby z kolei podały informację, Ŝe: 
 
„Szłam dzisiaj [02.09.2012 – data informacji] koło przepompowni. Było to ok. 14:00. Niestety, 
śmierdziało” 
„Jak śmierdziało.... tak śmierdzi.” 
„Niestety uciąŜliwości się utrzymują. Dzwoniłam do nich 03.09.2012 o godz. 6.00, bo musiałam 
zamknąć wszystkie okna.” 
 
Od ponad tygodnia fetor z przepompowni ponownie daje o sobie nieprzerwanie 
znać: 



 
„Wczoraj [06.09.2012] albo w środę [05.09.2012] było mega ostro i to prawie przez cały dzień.” 
 „Niestety śmierdzi okropnie. Dzisiaj [09.09.2012 – data maila do mnie] czuć szczególnie. Robi 
się to juŜ męczące, Ŝe nie moŜna, późnym wieczorem okna otworzyć.” 
„Problem oczyszczalni istnieje nadal - smrodek unosi się nad całą okolicą.” 
„To po prostu kpina. Prace konserwacyjne to chyba jakaś lipa - bo jest gorzej niŜ w analogicz-
nym okresie rok temu.” 
 
 Proszę o działania mające na celu wyeliminowanie smrodu rozprzestrze-
niającego się z terenu przepompowni na okoliczne osiedla. 
 
 Jednocześnie całą dotychczasową historię sprawy (załącznik) przesyłam 
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. 
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