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Biuro Koordynacji Remontów 
i Inwestycji w Pasie Drogowym 

 m.st. Warszawy 
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 00-683 Warszawa 
 
Znak: TMP/Świderska/09/2012 (int 230/3) 
 
Dotyczy: zapadni ęcia si ę jezdni ul. Świderskiej – przy nasypie TMP w rejonie tunelu 

 
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 

Bardzo dziękuję za udział w spotkaniu zorganizowanego przez Biuro Koordynacji 

(prowadzący p. Waldemar Szymanek) w sprawie usunięcia zapadliska jezdni ul. Świderskiej w rejonie 

tunelu. 

Bezsprzecznie wszyscy uczestnicy spotkania – przedstawiciele: 

ZDM, 

BDiK – sekcja rowerowa, 

Inżyniera Kontraktu z MPWiK, 

Wykonawcy układu przesyłowego ścieków: PRG Metro 

zgodzili się, że to zapadnięcie należy jak najszybciej usunąć. 

 

W trakcie spotkania ustalono, że ten fragment ul. Świderskiej jest jeszcze przekazany w 

zarząd ZMID, z uwagi na trwającą budowę Trasy Mostu Północnego i nie podlega ZDM. 

Stwierdzono, że to niewielkie zapadnięcie powstało wskutek prac przy TMP. Omówiono także 

możliwości likwidacji rozlewiska: 

1. Podniesienie niwelety jezdni ul. Świderskiej w odpowiedni sposób, aby umożliwi ć spływ 

wody w kierunku skrzyżowania (za wyjazdem z tunelu) i dalej jezdnią w kierunku Wisły do 

istniejącej kanalizacji burzowej (załącznik). 



2. Wykonanie wpustów odwadniających i odprowadzenie wody do kanalizacji odbierającej 

wodę z jezdni TMP – studzienki znajdują się wzdłuż nasypu TMP, pomiędzy nasypem, a ul. 

Świderską (załącznik). 

3. Wykonanie studni chłonnych w rejonie zapadnięcia i odprowadzenia wody do tych studni. 

4. Wykonanie drenu i odprowadzanie wody do rowu znajdującego się u podnóża nasypu TMP 

(rów ten ma długość ponad 200 m). 

 

W moim odczuciu należy wykonać wpusty odwadniające. Stwierdzenie, że skoro, 

współfinansowany przez UE, projekt i budowa TMP nie przewidywał miejscowego/kompleksowego 

skanalizowania ul. Świderskiej, to nie jest możliwe doprojektowanie odpowiednich wpustów i 

włączenie ich do kanalizacji przewidzianej na potrzeby TMP z uwagi na ryzyko utraty dotacji z 

funduszy unijnych, nie ma pokrycia w faktycznej wykładni przepisów obowiązujących w tym 

zakresie. 

W dalszej kolejności należy rozpatrywać możliwość budowy studni chłonnych lub wykonanie 

drenu w celu odprowadzenia wody do istniejącego rowu. W tym wypadku argument, który padł 

podczas spotkania: „… rów nie przyjmie takiej ilości wody, która gromadzi się w rozlewisku.” także 

nie ma pokrycia w rzeczowych argumentach, z uwagi na to że rów o długości ponad 200 m, 

szerokości ok. 1 m i głębokości ok. 0,7 m ma możliwość przyjęcia wody o objętości 

nieprzekraczającej, w naszym wypadku, 1 (jednego) m3. 

 

Bardzo proszę o informowanie mnie o podejmowanych krokach zmierzających do likwidacji 

rozlewiska. 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


