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Warszawa, 2012.10.

Pan Wojciech Tumasz

Radny Dzielnicy Białolęka m. st. Warszawy

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka

ul. Modlińska 197, pok. 123

03-122 Warszawa

W odpowiedzi na interwencję z dnia 13 września 2012 r., dotyczącą uciążliwości zapachowej

przepompowni ścieków Nowodwory, zlokalizowanej przy ul. Mehoffera 25 w Dzielnicy

Białołęka m. st. Warszawy, przekazuję w załączeniu wyjaśnienia Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. - eksploatatora

przepompowni.

Jednocześnie informuję, że w aktualnie obowiązujących przepisach prawa z zakresu ochrony

środowiska brak jest norm określających dopuszczalne poziomy substancji zapachowych

w powietrzu. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 póz. 150 z późniejszymi zmianami), minister właściwy do

spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić,

w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody

oceny zapachowej jakości powietrza.

W/w rozporządzenie dotychczas nie zostało wydane. Obecnie nie ma zatem możliwości

kontroli przestrzegania standardów zapachowych i określenia uciążliwości zapachowej,

a tym samym jednoznacznego stwierdzenia, że uciążliwość obiektu wykracza poza teren

zajmowanej działki.
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Warszawa, 24 września 2012 roku

Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
00-716 Warszawa
ul. Bartycka 110A

Dotyczy: uciążliwości zapachowej z przepompowni ścieków Nowodwory, zlokalizowanej przy ul.
Mehoffera 25 w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w odpowiedzi na
pismo znak IN.7024.179.2012.IZ z dnia 17.09.2012 r. (wpłynęło 18.09.2012r.) poniżej przedkłada
szczegółowe wyjaśnienia w sprawie uciążliwości zapachowej przepompowni Nowodwory.
W miesiącu lipcu br. firma zewnętrzna zgodnie z umową zawartą z MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
rozpoczęła prace związane z czyszczeniem osadnika przepompowni ścieków Nowodwory.
Podczas prowadzonych prac do Spółki zaczęły wpływać skargi na występowanie uciążliwości
zapachowych od Radnego Dzielnicy Białołęka Pana Wojciecha Tumasza oraz mieszkańców
sąsiadujących z obiektem bloków .
Wobec powyższego, w trybie natychmiastowym podjęto następujące działania:
• zobowiązano Wykonawcę do stosowania wyłącznie pojemników hermetycznie zamkniętych w

celu gromadzenia już usuniętego osadu,
• zabezpieczono układy wentylacji poprzez zastosowanie dodatkowych plastrów

antyzapachowych,
• uruchomiono dodatkowe urządzenie dezodoryzujące w celu wytworzenia kurtyny zapachowej,
• ograniczono otwieranie głównych bram wjazdowych do budynku przepompowni w celu

uniknięcia zjawiska rozhermetyzowania obiektu.
0 wszystkich podjętych ww. działaniach poinformowani zostali zarówno Pan Wojciech Tumasz, jak
1 pozostałe osoby zgłaszające przedmiotowe skargi. Dodatkowo z Panem Wojciechem Tumaszem
odbyło się na terenie przepompowni ścieków spotkanie wyjaśniające przyczyny powstawania
uciążliwości zapachowych. Podczas spotkania poinformowano Radnego o planowanym na koniec
sierpnia terminie zakończenia prac oraz wspólnie ustalono, że roboty będą wykonywane tylko w
dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00.
Zgodnie z założeniem wszystkie roboty zostały zakończone w dniu 31.08.2012 r.
W dniu 03.09.2012 r. Pan Wojciech Tumasz został poinformowany o zakończeniu robót.
Jednocześnie nadmieniamy, że w planach Spółki na lata 2012-2013 zaplanowana została
kompleksowa modernizacja układów wentylacji całego obiektu i zastosowanie instalacji biofiltrów.

Do wiadomości:
1. Pani Gertruda Krzysztoń - Dyrektor Pionu Ścieków
2. Pan Antoni Wiktorowicz - Dyrektor JRP
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