
            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 09 czerwca 2012 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: Przepompownia/01/2012 

Dotyczy:  stanu zabezpieczeń przepompowni Nowodwory eliminujących emisję odorów.

Szanowna Pani Prezydent ! 

 W połowie kwietnia 2011 r. (!!!) wystąpiłem do Zarządu Dzielnicy Białołęka o informację w 

sprawie stanu zabezpieczeń przepompowni Nowodwory, które eliminują odory emitowane w trakcie 

normalnej eksploatacji przepompowni (interpelacja nr 126 w BIP – załącznik). Do dziś nie mam 

informacji odpowiedzi na ten temat, tymczasem mieszkańcy ulic: Strumykowej oraz Erazma z 

Zakroczymia coraz częściej odczuwają smród szamba od tej przepompowni (znajduje się ona w 

północno-zachodnim naroŜniku skrzyŜowania ul. Mehoffera i Strumykowej. 

 W związku z powyŜszym przypuszczam, Ŝe urządzeń słuŜących do dezodoryzacji 

nieprzyjemnych zapachów nie ma w dalszym ciągu w tej przepompowni. Proszę Panią Prezydent o 

podjęcie jak najszybciej działań zmierzających do eliminacji fetoru emitowanego z tej przepompowni 

oraz o wyjaśnienie przyczyn braku udzielenia odpowiedzi na interpelację w terminie przewidzianym 

statutem dzielnicy. 

  

                 Wojciech Tumasz 







            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 09 lipca 2012 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

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 Ŝe okoliczni mieszkańcy ponownie skarŜą 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, Ŝe 

pracownicy monitorują kwestię brzydkich zapachów, a takŜe, Ŝe Przepompownia posiada jakies 

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

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

Ŝadnych smrodów. 

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

Z powaŜaniem”

„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, Ŝe 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, Ŝe 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 wraŜenia, iŜ chwilowa przerwa w emisji odoru słuŜyła jedynie 

zmyleniu mieszkańców Białołęki jakoby dokonano stosownych napraw. 

Z powaŜaniem” 

Dane osobowe pozostawiam sobie do wiadomości. 

  

                 Wojciech Tumasz 







From: Tumasz Wojciech [mailto:wojtum@gazeta.pl]  

Sent: Wednesday, July 25, 2012 10:15 PM 

To: 'K.Rutkowski@mpwik.com.pl' 
Cc: 'h.brzuchacz@mpwik.com.pl'; 'sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl' 

Subject: RE: Przepompownia Nowodwory

�

Szanowny Panie Dyrektorze ! 
Pomimo przeprowadzonych prac w przepompowni Nowodwory, o których harmonogramie poinformował 
Pan mnie i mieszkańców 13 lipca, nadal czuć nieprzyjemny odór od przepompowni Nowodwory na 
pobliskich osiedlach (Strumykowa 4 i 6), co sygnalizują mi mieszkańcy tych osiedli. 

Bardzo proszę o podjęcie dalszych działań (jakich?) eliminujących uciąŜliwość przepompowni. 
Skontaktowałem się teŜ telefonicznie z dyspozytornią – nastąpi przyjazd interwenyjny ok. 23:30 w celu 
kontroli. 

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorządowa Gospodarność  

radny dzielnicy Białołęka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka  
ul. Modlińska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  

mailto:wojtum@gazeta.pl







Tumasz Wojciech

Od:  Tumasz Wojciech [wojtum@gazeta.pl]

Wysłano: 17 sierpnia 2012 08:19

Do:  'D.Gozdzik@mpwik.com.pl'

DW: 'K.Rutkowski@mpwik.com.pl'

Temat:  RE: Przpompownia Nowodwory

Page 1 of 1

2012-08-29

Dzień Dobry,
Proszę o informacje, czy prace przy czyszczeniu komór przebiegają planowo i w związku z tym do końca 
sierpnia będą wykonane, dzięki czemu mieszkańcy we wrześniu nie będą juŜ naraŜeni na smród z 
przepompowni.

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorządowa Gospodarność

radny dzielnicy Białołęka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka  
ul. Modlińska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl

mailto:wojtum@gazeta.pl

From: D.Gozdzik@mpwik.com.pl [mailto:D.Gozdzik@mpwik.com.pl]  

Sent: Friday, July 27, 2012 2:01 PM 

To: wojtum@gazeta.pl 
Cc: K.Rutkowski@mpwik.com.pl 

Subject: Przpompownia Nowodwory

  
Szanowny Panie.
W nawiązaniu do wczorajszego spotkania na terenie Przepompowni Nowodwory pragnę Pana 
poinformować, ze w celu ograniczenia uciąŜliwości zapachowych  prace związane z czyszczeniem komór 
osadnikowych  będą wykonywane w godzinach  od 7.00 do 16,00, wyłącznie w dni robocze i potrwają do 
końca sierpnia br. W przypadku pojawienia się szczególnie przykrych zapachów proszę o kontakt 
mailowy lub telefoniczny bezpośrednio do mnie ( 784 921.068), wówczas dokonamy korekty 
harmonogramu prac.
W/w uciąŜliwości wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracowników przebywających w 
komorach osadnika ( moŜliwość zatrucia gazami występującymi w osadach ściekowych).
Z naszej strony dołoŜymy wszelkich starań do terminowego zakończenia robót  i prosimy o 
wyrozumiałość.
Z powaŜaniem

Dariusz Goździk

Kierownik Zakładu Sieci Kanalizacyjnej
Pion Ścieków
MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
Ul. Jagiellońska 65/67
03-303 Warszawa
tel.22 445 76 01
www.mpwik.com.pl
d.gozdzik@mpwik.com.pl
---------------------------------------------------------------------------------
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa 
Spółka wpisana do KRS Nr 0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy, w którym przechowywane są dokumenty Spółki 
Kapitał zakładowy: 1.422.532.300,00 zł wpłacony w całości, NIP 525-000-56-62, REGON 0153-14-758 
KONTO: BPH PBK S.A. O/Warszawa nr 08 1060 0076 0000 4010 4000 0025











            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 13 września 2012 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl
Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

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. 

                 Wojciech Tumasz 



            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 14 września 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 

Sz. P. 
Adam Ludwikowski 
Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska 
ul. Bartycka 110A 
00-716 Warszawa 
warszawa@wios.warszawa.pl 
 
Sz. P. 
Dariusz Ruda 
ul. Kochanowskiego 21 
01-864 Warszawa 
zoliborz@pssewawa.pl 
 

 
znak: Przepompownia/04/2012 
 
 
Dotyczy:  stanu zabezpieczeń przepompowni Nowodwory eliminujących emisję odorów. 
 
Szanowni Państwo ! 
 
 W związku z utrzymującymi się od ponad 3 miesięcy fetorami rozchodzą-
cymi się z terenu przepompowni Nowodwory przy ul. Mehoffera 25 w dzielnicy 
Białołęka m.st.Warszawy, proszę o podjęcie działań w tej sprawie. Załączam 
dotychczasową korespondencję z Prezydentem Warszawy i Miejskim Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie w tej sprawie. 
 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 



            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 10 października 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 

Sz. P. 
Adam Ludwikowski 
Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska 
ul. Bartycka 110A 
00-716 Warszawa 
warszawa@wios.warszawa.pl 
 
Sz. P. 
Dariusz Ruda 
ul. Kochanowskiego 21 
01-864 Warszawa 
zoliborz@pssewawa.pl 
 

 
znak: Przepompownia/05/2012 
 
 
Dotyczy:  stanu zabezpieczeń przepompowni Nowodwory eliminujących emisję odorów. 
 
Szanowni Państwo ! 
 
 Bardzo proszę o informacje w zakresie podjętych działań po odebraniu 
przez Państwa pisma z dnia 14 września 2012 r. 
 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 









r

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
00-716 WARSZAWA
ul. Bartycka 110A
tel.:22651 07 07; 22 651 0660

fax: 22651 0676
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl

http://www.wios.warszawa.pl
IN.7024.179.2012.IZ
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

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.

IECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
1 ZASTĘPCA MAZ^

INSPEKTORA

Załącznik: pismo z dnia 24 września 2012 r.

kopia(a/a Mo/l.Wystano Nr.

Data
Liczba żal J\- •*• • •/• • • •
Podpis .-..-/
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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
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