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Szanowna Pani Radna, 

( \) 

_, 

Warszawa, dnia 25.06.2019 r. 

Pani 

Katarzyna Górska -Manczenko 

Radna 
Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy 

w odpowiedzi na interpelację m 129 z dnia 01.06.2019 roku, która została złożona 
11.06.2019 roku, w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Ostródzkiej, uprzejmie 
informuję, że budowa ww. kanalizacji ujęta jest w najnowszym planie Inwestycyjnym 
MPWiK S. A. na lata 2018-2025 stan na dzień 31.05.2019 r. (ksero w załączeniu). Obecnie 
budowa ww. kanalizacji znajduje się na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji 
administracyjnych. 

Informuję, że w sprawie podłączenia mieszkańców do sieci cieplnej - Dzielnica Targówek 
wystąpi do firmy Veolia Energia Warszawa S.A. z zapytaniem czy i kiedy jest możliwe 
przyłączenie mieszkańców do ww. sieci. 

Budowa chodnika w ulicy Ostródzkiej wymaga przebudowy całej ulicy 
wraz z przebudową jezdni i wykonaniem odwodnienia, co związane jest z wcześniejszym 
opracowaniem dokumentacji technicznej. 

W związku z powyższym jest to zadanie inwestycyjne, które wymaga umieszczenia 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Będzie to możliwe po zakończeniu budowy sieci uzbrojenia 
technicznego przez gestorów mediów. 
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15. Przebudowa kanalizacji w ul. Nowotrockiej odc. Samarytanka - Radzymińska z Dn 1,0 

na Dn 0,5 L ca 850 m; 

16. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Czarna Droga odc. ZL 26873 - ZL 23696 

(spięcie), Dn 100 L ca 70 m; 

17. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości 

prywatnych położonych przy ul. Czarna Droga; 

18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ostródzkiej odc. Wacława Tokarza - wysokość 

posesji przy Ostródzkiej 21 Dn 0,2 L ca 280 m wraz z odcinkami sieci; 

19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ostródzkiej odc. Trasa Toruńska - wysokość posesji 

przy ul. Ostródzkiej 23 Dn 0,2/0
!
3 L ca 630 m wraz z odcinkami sieci. 
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