
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, 16 października 2018 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Klub Radnych Razem dla Białołęki 
wojtum@gazeta.pl 
501 180 739 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 Zarząd Dzielnicy 
 Białołęka m.st. Warszawy 
 
 

INTERPELACJA NR 112 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Legalności zrzutu wody z terenu inwestycji dewelopera do kanału henrykowskiego. 
 

Podczas prowadzenia kampanii wyborczej, zwróciłem uwagę na wysoki poziom wody w kanale henrykowskim 

w okolicach ul. Żiżki: 
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Wysokiemu poziomowi wody towarzyszy nienaturalny, intensywny zapach. Okoliczni mieszkańcy wskazali, że 

tak wysoki poziom wody w kanale to jest anomalia. Idąc wzdłuż kanału doszedłem do ul. Klasyków przy której 

są zainstalowane rury mające swój początek na terenie inwestycji deweloperskiej (tereny dawnej Polleny 

Aroma), a z których intensywnie wypływa woda o odrzucającym zapachu. 
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Proszę o kontrolę zrzutu wody oraz odpowiedzi na pytania: 

1. Czy inwestor posiada pozwolenie na odprowadzanie ścieków z terenu swojej inwestycji do kanału 

henrykowskiego bez podczyszczania? 

2. Jeśli takie pozwolenie posiada, to na jakie ilości ścieków w przeliczeniu na m3/h? 
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3. Biorąc pod uwagę słowa mieszkańców o tym, że podniesiony poziom wody w kanale henrykowskim 

obserwują od ponad 4 m-cy, to w jakim okresie czasu i na jaki czas zostało wydane pozwolenie dla 

inwestora na zrzut ścieków z terenu inwestycji do kanału? 
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