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Sz. P. Premier 
Mateusz Morawiecki 
Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa 

znak: czajka-przesył/01/2020 

 

w sprawie: konieczności udziału w sztabie kryzysowym powołanym w związku z awarią 
układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy do oczyszczalni 
Czajka, przedstawicieli samorządów dzielnic: Białołęka i Bielany m.st. Warszawy 
 
 
 W imieniu mieszkańców Białołęki, zwracamy się do Pana Premiera o włączenie  
w skład członków sztabu kryzysowego powołanego w związku z awarią układu przesyłowego 
ścieków z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy do oczyszczalni Czajka, przedstawicieli 
samorządów dzielnic: Białołęka i Bielany m.st. Warszawy. 
 
 
 Awaria układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy do 
oczyszczalni Czajka spowodowała, że ścieki z wielu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy są 
kierowane wprost do Wisły starym wylotem tzw. kolektora Burakowskiego tuż przy moście 
Północnym. Taki stan rzeczy powoduje, że mieszkańcy osiedli: Tarchomin i Nowodwory w 
dzielnicy Białołęka oraz osiedla rejonu ul. Farysa na Bielanach narażeni są na nieprzyjemne 
zapachy oraz przede wszystkim nie mogą w pełni komfortowo wypoczywać blisko Wisły. 
Wielu mieszkańców obu dzielnic z uwagą śledzi informacje dotyczące zrzutu ścieków do 
Wisły, gdyż wśród mieszkańców Warszawy jedynie oni poprzez swoje miejsce zamieszkania 
są najbardziej poszkodowaną grupą mieszkańców miasta. Jednocześnie mieszkańcy obu 
dzielnic nie mają swoich przedstawicieli w sztabie kryzysowym powołanym w związku  



z awarią układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy do oczyszczalni 
Czajka. 
Choć w skład sztabu kryzysowego wchodzą przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy, to 
jednak naszym zdaniem obie dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka i Bielany liczące niemal 
300 tys. mieszkańców  powinny mieć własnych, lokalnych przedstawicieli w tym sztabie. 
 
 Tym samym wnosimy o rozszerzenie składu sztabu kryzysowego powołanego w 
związku z awarią układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy do 
oczyszczalni Czajka o przedstawicieli samorządów dzielnic: Białołęka i Bielany m.st. 
Warszawy.  

 
        /-/ Mariola Olszewska 

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Białołęka                  
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/-/ Danuta Zaleska 
 

W celu przyśpieszenia korespondencji oraz mając na uwadze zagrożenia epidemiczne, 
korespondencję w tej sprawie, zgodnie z art. 39.1 KPA, prosimy kierować wyłącznie drogą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl 
 
adres do korespondencji tradycyjnej: 
Wojciech Tumasz – przewodniczący klubu radnych Razem dla Białołęki 
ul. Modlińska 197 
03-122 Warszawa 
e-mail: wojtum@gazeta.pl 


