
From: MPWiK  
Sent: Tuesday, January 13, 2015 11:56 AM 
To: wojtum@gazeta.pl 
Subject: FW: ul. Świderska - kałuże po północnej stronie TMP 
 
Szanowny Panie 
 
Przesyłam poniżej informacje dotyczącą podjętych działań na ul. Świderskiej w dniu dzisiejszym. 
 
Pozdrawiam 
 
Zakład Sieci Kanalizacyjnej 
MPWiK w m. st. Warszawie S.A. 
ul. Jagiellońska 65/67 
03-312 Warszawa 
www.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: 2 077 555 600,00 zł (wpłacony w całości), 
NIP 525-000-56-62, REGON 0153-14-758 
nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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: 2 077 555 600,00 zł (wpłacony w całości), 
NIP 525-000-56-62, REGON 0153-14-758 
nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303 
 
Ostrzeżenie o Poufności: Informacje zawarte w niniejszej wiadomości elektronicznej e-mail (uwzględniając wszelkie załączniki) są 
przeznaczone wyłącznie dla osobistego i poufnego wykorzystania przez wskazanych powyżej adresatów. Jeżeli nie jesteś adresatem 
ani osobą uprawnioną przez adresata do czytania niniejszej wiadomości, informujemy, że otrzymałeś ten dokument pomyłkowo i 
dlatego każde przeglądanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybucja i kopiowanie tej wiadomości jest niedozwolone. Jeżeli 
otrzymałeś tą wiadomość pomyłkowo, prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę drogą elektroniczną oraz usunąć oryginalną 
wiadomość. Dziękujemy. 
 
Confidentiality Notice: The information contained in this e-mail message (including any attachments) is intended only for the personal 
and confidential use of the recipient(s) named above. If the reader of this message is not the intended recipient or an agent responsible 
for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that you received this document in error and that any review, 
disclosure, dissemination, distribution, or copying of this message is not allowed. If you have received this communication in error, 
please notify me immediately by e-mail and delete the original message. Thank you.  

 
 

From: Dyspozytor_Jagiellońska  
Sent: Tuesday, January 13, 2015 11:40 AM 
To:  
Cc:  
Subject: RE: ul. Świderska - kałuże po północnej stronie TMP 
 
Witam.  

Brygada Pogotowia  + samochód  ciśnieniowy 6-294 spompowała dwie beczki wody i dodatkowo oczyściła 

nietypowy wpust deszczowy (chłonny) z sączkami plastikowymi.  Obecnie miejsce zgłoszenia jest suche. 

Pozdrawiam. 

 

Oddział Dyspozytorni i Pogotowia Kanalizacyjnego 
Zakład Sieci Kanalizacyjnej 



MPWiK w m. st. Warszawie S.A. 
ul. Jagiellońska 65/67 
03-303 Warszawa 
www.mpwik.com.pl 


