
        

 

UCHWAŁA Nr LX/532/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 sierpnia 2018 r.  
 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej natychmiastowego rozwiązania 

uciążliwego smrodu z przepompowni ścieków położonej przy ul. Otwockiej            

w Karczewie, dzierżawionej przez OPWiK 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.
1
) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

petycjach (Dz. U. 2018 r., poz. 850 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję Mieszkańców zam. Przy ul. Krótkiej, Otwockiej, J.Krzewniaka i Leśnej  

w Karczewie w sprawie natychmiastowego rozwiązania uciążliwego smrodu z przepompowni 

ścieków położonej przy ul. Otwockiej w Karczewie, dzierżawionej przez OPWiK uznaje się 

za niezasadną. 

 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie, 

zobowiązując do poinformowania składających petycję o sposobie jej rozpatrzenia poprzez 

przekazanie treści niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                        Przewodnicząca Rady 

                                                                                                          Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000; 1349 i 1432; 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 18 lipca 2018 r. do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie  wpłynęła petycja 

Mieszkańców zam. Przy ul. Krótkiej, Otwockiej, J.Krzewniaka i Leśnej w Karczewie w 

sprawie natychmiastowego rozwiązania uciążliwego smrodu z przepompowni ścieków 

położonej przy ul. Otwockiej w Karczewie, dzierżawionej przez OPWiK. 

Powyższa petycja została przekazana do Burmistrza z prośbą o zajęcie stanowiska w 

powyższej sprawie oraz przekazana do stanowiska Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i 

Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karczewie celem przedłożenia Radzie Miejskiej 

stosownej uchwały. O tym bowiem czy petycja podlega rozpoznaniu przez organ stanowiący 

albo wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przesądza związek treści żądania 

petycji z zakresem zadań lub kompetencji danego organu, natomiast rozpoznanie 

przedmiotowej petycji następuje w formie uchwały Rady Miejskiej. 

 

 

                                                                                                                             Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta Trzaskowska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 

do UCHWAŁY Nr LX/532/2018. 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 

 

UZASADNIENIE ROZPATRZENIA PETYCJI 

              Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie wystąpiła do Burmistrza Karczewa                             

o ustosunkowanie się do petycji Mieszkańców zam. Przy ul. Krótkiej, Otwockiej, 

J.Krzewniaka i Leśnej w Karczewie z dnia 13.07.2018r ( data wpływu) oraz skierowała 

petycję do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony 

Środowiska. 

W swoim wystąpieniu Burmistrz przedstawił swoje stanowisko i następujące argumenty: 

„W nawiązaniu do pisma Mieszkańców ul. Krótkiej w Karczewie z 13 lipca 2018 r. (data 

wpływu do tut. urzędu 18 lipca 2018 r.) w sprawie przebudowy istniejącego obiektu 

przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej przy ul. Otwockiej w Karczewie, na 

wstępie chcę przeprosić za długo trwające działania zmierzające do realizacji inwestycji                  

w zakresie przebudowy ww. przepompowni ścieków. Nie mogę jednakże zgodzić się ze 

stwierdzeniem „Urząd nic nie zrobił …”. Należy mieć na uwadze, że proces opracowania 

dokumentacji technicznej (a w tym przypadku związane to jest z przyjęciem właściwej 

technologii oraz uzgodnienie jej z eksploatatorem sieci tj. Otwockim Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.) jest długotrwały.  

Doskonale rozumiem trudną sytuację, która spowodowana jest wyeksploatowaniem 

istniejących urządzeń pompowni ścieków oraz wyzwalaniem aerozoli zatruwających 

środowisko mieszkańcom sąsiadującym z budynkiem pompowni z powodu źle funkcjonującej 

instalacji wentylacyjnej. W mojej ocenie (i nie tylko) jest to efektem wieloletnich zaniedbań 

stanu technicznego ze strony służb OPWIK Sp. z o.o. 

Niejednokrotnie pracownicy tut. Urzędu w obecności przedstawicieli Otwockiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dokonywali oględzin przedmiotowego 

obiektu i dokładnie wiemy jakie niedogodności w codziennym życiu okolicznych mieszkańców 

powoduje funkcjonowanie przepompowni w obecnym stanie. 

 Proces projektowania stosownej przebudowy obiektu przepompowni ścieków 

rozpoczęty został na zlecenie Gminy Karczew w listopadzie 2017 r. Dokonanie wyboru 

optymalnych rozwiązań technologicznych – wybór odpowiednich urządzeń – niezbędnych do 

zastosowania w istniejącym obiekcie przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanym                   

w strefie zabudowy mieszkalnej, który zapewni prawidłowe funkcjonowanie przepompowni 

jak również wyeliminuje występowanie uciążliwości zapachowych jest procesem złożonym                       

i skomplikowanym. Wpływa to bezpośrednio na czas potrzebny do opracowania stosownej 

dokumentacji.  



 Projektant realizujący na zlecenie Gminy dokumentację projektową, po dokonanych 

oględzinach przepompowni jak również kilku spotkaniach z przedstawicielami OPWIK               

Sp. z o.o. (ostatnie spotkanie odbyło się w dniu 11 czerwca 2018 r. na terenie obiektu 

przepompowni ścieków) stoi na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem przetłaczania 

ścieków będzie  zastosowanie urządzenia pracującego w obiegu zamkniętym z wentylacją 

grawitacyjną wysoką, zwanego tłocznią ścieków. Zastosowanie takiego urządzenia w pełni 

wyeliminuje wszelkie wady obecnej przepompowni oraz stworzy dogodne warunki życia 

mieszkańcom okolicznych nieruchomości. Proponowane przez Projektanta rozwiązanie 

pomimo faktu, że jest to nowoczesna, stosowana na wielu nowych obiektach technologia, 

spotkała się ze sceptycznym podejściem ze strony eksploatatora obiektu przepompowni                

– tj. przedstawicieli OPWIK.  

 Pomimo powyższego faktu Projektant do połowy sierpnia br. przedstawi OPWIK             

Sp. z o.o. ostateczne rozwiązanie konstrukcyjne i technologiczne przebudowy przepompowni 

ścieków przy zastosowaniu tłoczni ścieków. Taki wybór technologii Gmina jako właściciel 

obiektu uznaje za najlepsze rozwiązanie, zapewaniające na lata bezawaryjne funkcjonowanie 

przepompowni. 

Po ostatecznym zaakceptowaniu przedstawionego rozwiązania proces projektowy 

będzie mógł być zakończony. Szacuje że nastąpi to do końca października br. Po zakończeniu 

etapu projektowania Radzie Miejskiej w Karczewie przedstawione zostaną konkretne szacunki 

planowanych kosztów przebudowy obiektu przepompowni ścieków, co pozwoli na ewentualne 

zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Gminy na realizację zadania.”  

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karczewie na 

posiedzeniu 23 sierpnia 2018 r. zapoznała się z powyższym stanowiskiem oraz wysłuchała 

wyjaśnień pracownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Karczewie w sprawie 

realizacji modernizacji przepompowni ścieków, która wymaga opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej kompleksowej przebudowy pompowni ścieków sanitarnych. 

Zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie trwania procedury z  opracowaniem 

dokumentacji  

projektowej odbywały się liczne wizje lokalne na przepompowni i spotkania pomiędzy 

przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Karczewie a przedstawicielami OPWiK Sp. z o.o. 

O przebiegu ustaleń w zakresie planowanego przebiegu procesu projektowego mieszkańcy 

zainteresowanych ulic za pośrednictwem upoważnionej osoby byli bieżąco informowani. 

Nie jest zatem słuszne twierdzenie, iż do dziś z problemem nic nie zrobiono i Urząd Miejski 

w Karczewie jest opieszały. Obecnie dobiega końca proces przygotowania dokumentacji 

projektowej modernizacji przepompowni, który przedłużył się z przyczyn nie leżących po 

stronie pracowników Urzędu Miejskiego i Burmistrza Karczewa. Skoro zaś dokumentacja 

projektowa nie została ukończona - nie jest możliwe w tym momencie przystąpienie do 

realizacji inwestycji modernizacji przepompowni i przeznaczenie aktualnie środków na ten 

cel w budżecie Gminy Karczew. Środki takie zostaną uwzględnione w budżecie po 

zakończeniu procesu projektowania i przy wszczęciu procedury udzielenia zamówienia 

publicznego na realizację inwestycji. 

     

     Wobec powyższego petycję uznaje się za niezasadną. 

 

 

 


