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INTERPELACJA NR ……… (wg BIP) 15 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
 
Wyziewów z wybudowanej niedawno kanalizacji w ul. Czeremchowej. 
 

 Od momentu wybudowania i uruchomienia kanalizacji w ul. Czeremchowej, mieszkańcy tej ulicy i 

okolic odczuwają fetor wydobywający się z kanalizacji. Największe natężenie smrodu kanalizacyjnego 

zlokalizowane jest w okolicach skrzyżowania ul. Czeremchowej z ul. Prząśniczek przy nieruchomości o adresie 

przy ul. Czeremchowej 44 oraz w rejonie skrzyżowania ulic Mehoffera i Modlińskiej (przed Kauflandem). 

 Mieszkańcy zorganizowani w Społecznym Komitecie Mieszkańców Osiedla Dąbrowianka wielokrotnie 

interweniowali w MPWiK, otrzymując jesienią 2019 r. m.in. odpowiedź: 

 

„W odpowiedzi na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną w dniu 4 października 2019 roku, dotyczącą nieprzyjemnych 

zapachów wydobywających się z sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Czeremchowej w rejonie skrzyżowania z ul. 

Prząśniczek uprzejmie informujemy, że w dniu 9 października br. służby eksploatacyjne naszej Spółki przeprowadziły czynności 

kontrolne w miejscu zgłoszenia.  

Oczyszczono będący w eksploatacji Spółki kanał sanitarny Dn 0,20 m w ul. Czeremchowej przy ul. Prząśniczek. Podczas prowadzonych 

prac stwierdzono brak biofiltrów w pięciu studniach rewizyjnych w miejscu zgłoszonego występowania wyziewów. Wobec powyższego 

informujemy, że wspominane urządzenia neutralizujące odory zostaną zamontowane w studniach kanalizacyjnych w terminie do końca 

października 2019 roku. 

Pragniemy dodatkowo poinformować, iż Zakład "Czajka" zlokalizowany przy ulicy Czajki 4/6 w bieżącym roku otrzymał jedynie cztery 

skargi dotyczące uciążliwości zapachowych, przypuszczalnie związanych z pracą oczyszczalni. Zgłoszenia te pochodziły z rejonu ulic 

Husa oraz obszaru Choszczówki i występowały wyłącznie w miesiącach letnich w dniach: 19 lipca oraz 24, 25 i 29 sierpnia. Wzmożone 

odczucia zapachowe występujące głównie w godzinach wieczornych, spowodowane były panującymi we wspomnianym okresie wysokimi 

temperaturami powietrza, sprzyjającymi powstawaniu związków złowonnych. W przypadku zgłoszeń sierpniowych natomiast wynikały 

one dodatkowo z okresowej pracy wentylacji awaryjnej, uwalniającej powietrze z wnętrza niektórych obiektów celem zapewnienia 

ochrony zdrowia pracowników. Od początku września do chwili obecnej natomiast nie otrzymano żadnych sygnałów dotyczących 

uciążliwości zapachowych.     

Informujemy, że MPWiK S. A. prowadzi obecnie na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka” w rejonie skrzyżowania ulic Czystej Wody i 

Deseniowej inwestycję pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie O.Ś. „Czajka”.  Z kolei realizowane inwestycje dotyczące budowy 
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kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 10 km na Osiedlu Dąbrówka Szlachecka i Choszczówka, w ulicach Mehoffera Bis, 

Prząśniczek, Czeremchowej, Animuszu, Modlińskiej i Husa jak również planowana do wykonania sieć kanalizacyjna w rejonie 

Czterolistnej Koniczynki, Kaliny, Szafirków, Wilczej Łąki mają za zadanie umożliwić mieszkańcom podłączenie posesji do grawitacyjnej 

miejskiej sieci kanalizacyjnej a w konsekwencji likwidację szamb oraz dotychczas funkcjonującej uciążliwej kanalizacji tłocznej. Zakres 

budowy obejmuje  sieci uliczne wraz z odrzutami od kanału głównego do granicy posesji, natomiast realizację budowy przyłączy 

kanalizacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 139), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt na podstawie przygotowanego i uzgodnionego projektu 

przyłącza, a roboty budowlane prowadzi pod nadzorem służb technicznych MPWiK w m. st. Warszawie S. A.  

 

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Spółka dba o prawidłowość uzgadnianej dokumentacji projektowej oraz prowadzi nadzór nad 

prawidłową realizacją robót budowlanych w zakresie sieci kanalizacyjnych. 

Zapewniamy przy tym, że naszym celem jest minimalizacja uciążliwości zapachowych pochodzących z funkcjonującego systemu 

kanalizacyjnego, wobec czego wykonujemy czynności eksploatacyjne polegające na systematycznym czyszczeniu kanałów oraz montażu 

biofiltrów czy mat zapachowych. Zadania powyższe realizujemy zarówno zgodnie z przyjętym harmonogramem jak również w efekcie 

otrzymanych zgłoszeń o wyziewach z sieci kanalizacyjnej.” 

 

 Jednakże zdaniem mieszkańców, MPWiK próbuje zmarginalizować problem sprowadzając go do błędu 

wykonawczego, czyli braku biofiltrów. Zagadnienie jest jednak wg mieszkańców poważniejsze i ma istotny 

związek z błędem projektowym studni rozprężnych wprowadzających ścieki do nowopowstałego odcinka 

kanalizacji grawitacyjnej z instalacji ciśnieniowej, którą objęte są niektóre posesje przy ulicy Czeremchowej. 

 We wspomnianej okolicy nieruchomości przy ul. Czeremchowej 44 pod ziemią została wybudowana 

komora rozprężna ścieków, poprzez którą połączona została kanalizacja ciśnieniowa z grawitacyjną. W tym 

punkcie "ucięto" rurę kanalizacji ciśnieniowej, z której, jak z prysznica, wlewają się ścieki do kolektora 

grawitacyjnego. Rozprężenie ścieków powoduje ich rozprysk, który uwalnia fetor na zewnątrz. Bez zmiany 

konstrukcji, komory rozprężnej, żadne biofiltry nie pomogą zwłaszcza, że konieczne jest ich systematyczne 

konserwowanie i regularna wymiana. 

 Wg relacji mieszkańców: 

„podczas budowy kanalizacji reklamacje /a bardziej ustne zażalenia/ były składane także bezpośrednio inżynierom nadzoru 

wykonawczego podczas budowy kolektora w ul. Czeremchowej, którzy wskazywali na istotne błędy projektowe, które nie uwzględniają 

sposobu wentylacji głównego kolektora zbiorczego, który prowadzi od ul. Modlińskiej do komory zbiorczej na wysokości hali krat w 

oczyszczalni ścieków Czajka.  Odcinek ten został w ramach ostatnio realizowanych inwestycji rozszczelniony przez dołączone odcinki 

lokalnych kolektorów grawitacyjnych, przez co fetor gazów z kolektora głównego rozprzestrzenił się w okolicy ul. Prząśniczek i 

Czeremchowej oraz przy Kauflandzie (w okolicy skrzyżowania ulic Mehoffera i Modlińskiej).” 

 

 W związku z powyższymi informacjami, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienia: 

1. Czy możliwy jest wgląd do dokumentacji projektowej i powykonawczej dla realizowanej kanalizacji w 

ul. Czeremchowej, a jeśli tak, to gdzie i na jakich zasadach? 

2. Czy urząd dzielnicy Białołęka nadzoruje / odbiera / uzgadnia prace naprawcze prowadzone przy 

dopiero co zbudowanej kanalizacji w ul. Czeremchowej? 

3. Czy urząd dzielnicy Białołęka uczestniczy w inny sposób w takich pracach (jeśli tak, to w jaki sposób) 

lub jest w ogóle o nich informowany? 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białołęki 


