
Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł ęka miasta stołecznego Warszawy 
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. (22) 510 31 10, fax (22) 676 69 14, 
bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl 

Warszawa, 28 lutego 2016 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białołęka z ramienia WS Gospodarność 
Klub Radnych Niezależnych 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka    Mieszkańcy ulic: Strumykowej, 
ul. Modli ńska 197, pok. 123      Stefanika i Erazma z Zakroczymia 
03 – 122 Warszawa        
www.radny.com.pl 
 
 
Szanowni Pa ństwo !  
 

 Miło mi Państwa poinformować, że w tym roku powinny zostać wyeliminowane uciążliwości pobliskiej 

przepompowni ścieków, tj. smród dochodzący okresowo do budynków. Aktualnie MPWiK S.A. odebrał 

dokumentację techniczną modernizacji przepompowni i posiada ważną decyzję na jej przebudowę. Trwa 

procedura wyboru Wykonawcy przebudowy przepompowni, w wyniku której zmodernizowana będzie 

wentylacja przepompowni oraz będzie wykonany układ dezodoryzacji zapachów (biofiltr zewnętrzny). 

 

Jest to finał moich i zapewne również Państwa monitów, którzy skarżyli się na uciążliwości 

przepompowni pojawiające się już bardzo często od połowy 2012 r. Początkowo MPWiK nie uznawał potrzeby 

modernizacji przepompowni, ale liczne monity oraz moje spotkania z przedstawicielami MPWiK doprowadziły 

do tego, że w marcu 2013 r. spółka podjęła decyzję o kompleksowej modernizacji przepompowni Nowodwory. 

W połowie 2013 r. sporządzony został opis przedmiotu zamówienia. W drugiej połowie 2013 r. 

MPWiK ogłosił przetarg na dostarczenie dokumentacji technicznej przebudowy, który został rozstrzygnięty na 

przełomie 1 i 2 kwartału 2014 r., co doprowadziło w lipcu 2014 r. do rozpoczęcia właściwych prac 

projektowych. Prace te i uzyskanie prawomocnych pozwoleń na przebudowę przepompowni trwały do końca 

2015 r., dzięki czemu uruchomiona jest procedura wyboru Wykonawcy prac, o czym napisałem na wstępie. 

 

O wszystkich działaniach mogą Państwo szczegółowo przeczytać na mojej stronie: 

www.radny.com.pl/dok2kadencja -> int2kadencja -> int2_058-przep110415..> i kolejne pisma związane z 

tematem (lata 2012 - 2014) 

www.radny.com.pl/dok3kadencja -> int3kadencja -> int3_007-przep141215..> i dalsze pisma (2014 r. do dziś). 

 

Mam nadzieję, że po wykonanych pracach, "powietrze złowonne", jak określa MPWiK smród 

docierający do budynków, będzie przeszłością. 
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