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dotyczy: wstępnej informacji na temat moŜliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 
 
Szanowni Państwo ! 

Od Wspólnoty Mieszkaniowej połoŜonej na osiedlu Odkryta 56 otrzymałem Państwa pismo z dnia 07 
października 2008 r. (znak: H/HP/ GS /PN-08-0106/inf/ 1599 /1/08) wraz z załączoną mapką (załacznik nr 1 i 
załącznik nr 2).Na mapce zaznaczyli Państwo odcinek nowoprojektowany sieci, wraz z dodatkową komorą. Po 
zapoznaniu się z mapką oraz materiałami dostępnymi w Biurze Drogownictwa i Komunikacji (Studium przebiegu ul. 
Światowida na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Modlińskiej z linią tramwajową... – lipiec 2007) proszę o rozwaŜenie 
zmiany projektowanego odcinka Państwa sieci. 
Prośba podyktowana jest m.in.: 

a) Projektowana sieć cieplna (ZUD, protokół nr 1434/07) koliduje w rejonie ul. Strumykowej na odcinku pik. 
1+420 – 1+540 oraz pik. 1+733 – 1+744 z projektowaną rozbudową ulicy Światowida w tym przede 
wszystkim z planowaną waŜną dla całego osiedla Nowodwory linią tramwajową (w pasie dzielącym ul. 
Światowida). 

b) Lokalizacja projektowanej sieci cieplnej po wschodniej stronie obecnej ulicy Światowida utrudnia podłączenie 
do Państwa sieci budynków, wielorodzinnych (obecnie ogrzewane z własnych kotłowni gazowych), które 
zlokalizowane są przede wszystkim po zachodniej stronie ul. Światowida. 

c) Lokalizacja proponowana przez Państwa determinuje umiejscowienie odgałęzień sieci do dwóch, objętymi 
ograniczeniami (ze względu na połoŜenie innych sieci i przyszłej infrastruktury ulicznej) punktów. 

 
W załączeniu przesyłam propozycję zmiany lokalizacji projektowanego odcinka sieci (załącznik nr 3). Zmiana polega 
na tym, aby sieć ciepłowniczą prowadzić po zachodniej stronie ul. Światowida (jak dotychczas) aŜ za ulicę S. Barei. 
Ponadto zostały wskazane moŜliwe lokalizacje komór ciepłowniczych z których mogłyby być prowadzone 
odgałęzienia do ulic poprzecznych (ul. Strumykowa i ul. S. Barei), tak ,aby Państwa sieć mogła swobodnie dotrzeć do 
praktycznie wszystkich budynków wielorodzinnych w tym rejonie Nowodworów i dzięki temu Wspólnoty na tym 
terenie mogłyby chętniej podjąć decyzję o przyłączeniu się do Państwa sieci.. 
Przedstawiona propozycja w znikomym stopniu koliduje z istniejącymi sieciami stopnia podstawowego oraz 
uzbrojeniem drugorzędnym. Ponadto jest bardziej perspektywiczna. 
 
Załączniki: pisma i rysunki wymienione w tekście 
 
Do wiadomości: 
Wspólnota Mieszkaniowa Światowida 63A 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka 
Zarząd Transportu Miejskiego 

Z powaŜaniem   
 

Wojciech Tumasz  


