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Warszawa, dnia 14.08.2019 r

Pan Łukasz Nejman
Radny dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy
Za pośrednictwem

Zespołu Obsługi Rady
Dzielnicy Ursus

Dotyczy: przeniesienia bazaru z ul. Gierdziejewskieqo
W odpowiedzi na Pana interpelację nr 99 zgłoszoną w dniu 07.08.2019 r. informuję, iż
otrzymaliśmy odpowiedzi od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st.
Warszawie Spółka Akcyjna oraz Zarządu Dróg Miejskich w powyższej sprawie. W załączeniu
przekazuję w/w pisma.

Załączniki:
-pisma otrzymane od Zarządu Dróg Miejskich z dnia 25.03.2019 r. oraz z dnia 08.04.2019 r., pismo otrzymane od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st.
Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 29.05.2019 r
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OBSt.UG!

Dotyczy: ul. Traktorzystów — targowisko miejskie
Odpowiadając na pismo znak: UD-Xl-WOŚ-Z.6121.32.2019.EKO, Zarząd Dróg
Miejskich uprzejmie informuje, że po rozpatrzeniu na posiedzeniu Rady Technicznej Nr
8/19 oraz przeprowadzonej wizji w terenie, Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie
informuje, że widzi możliwość realizacji targowiska miejskiego przy ulicy Traktorzystów
zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych numer 84/1, 84/3 z obrębu 2-09-09. Zjazd
z drogi do obiektu powinien odpowiadać wymaganiom wynikającym z jego
usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do
wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla
których jest przeznaczony oraz do wymagań ruchu pieszych, na warunkach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
Zmiana zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego ul.
Traktorzystów w zakresie włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowana tą
zmianą, podlega uzgodnieniu w Zarządzie Dróg Miejskich.

t.dzieciol@zdm.waw pl
tel. 22 55 89 267
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ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska
ul. Gołdapska 7, 03-194, Warszawa, tel. 22 55 89 720, faks 22 89 732 kancelaria@zdm.waw.pl,
www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2019-04-08
ZDM-U01.704.157.2019.J

Pan
Wiesław Krzemień
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
pl. Czerwca 1976r nr 1
02-49 Warszawa

Dot. ul. Traktorzystów — utwardzonego terenu pod wiaduktem Al. 4 Czerwca 1989 roku
W odpowiedzi na pismo UD-X1-WOŚ-Z.6121.51.2019.EKO z dnia 22-02-2019 r.
Zarząd Dróg Miejskich informuje że nie widzi przeciwskazań dla lokalizacji parkingu pod
wiaduktem nad linią kolejową w ciągu Al. 4 Czerwca 1989 roku pod nw. warunkami:
— zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 63 z 2000 r. Dział VIII §319 pkt. 2, „Pod obiektami
mostowymi zabrania się usytuowania obiektów zagrożonych wybuchem oraz obiektów w
których występują materiały palne, a obciążenie ogniowe jest większe niż 500 MJ/m2 . Ty
samym nie wolno pod obiektem gromadzić materiałów które mogłyby grozić wybuchem
oraz śmieci i innych materiałów, których obciążenie ogniowe przekracza 500 MJ/m2 .
Energia jaka mogłaby się wydzielić na skutek spalania materiałów palnych (np. kartonów
papierowych, rozpuszczalników lub innych materiałów palnych), zgromadzonych pod
obiektem nie może przekroczyć powyższej wartości.
— zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 63 z 2000 r. Dział VIII §319 pkt. 4, „Przestrzenie pod
obiektami mogą być wykorzystane na garażowanie samochodów osobowych, pod
warunkiem że spód ustroju nośnego znajduje się od poziomu terenu na wysokości nie
mniejszej niż 3 m, w przypadku konstrukcji betonowych”. Oznacza to że w miejscach w
których spód dźwigara żelbetowego znajduje się w odległości mniejszej niż 3 m, samochody
nie mogą parkować. Miejsca te powinny być zabezpieczone, np. przez wygrodzenie, przed
parkowaniem pojazdów samochodowych.
Uzgodnienie niniejsze jest uzgodnieniem technicznym Zarządu Dróg Miejskich dotyczącym
drogowego obiektu inżynierskiego. Nie zastępuje, wymaganych przepisami prawa, zgód,
pozwoleń i decyzji oraz uzgodnień z innymi jednostkami organizacyjnymi ZDM i m.st
Warszawy i nie zwalnia z obowiązku ich pozyskania.

J. Wieczorek tel. (22) 55 89 778

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 29 maja 2019 r.

PRO.DRP.669.2120.2019.131924.19.KD.MCh
URZAD
MASTA
WARSZAWY

.3TOŁECZNEGO

WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKANCÖW
DLA DZIELIN'CY URSUS WPŁYNĘŁO

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wydział Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
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INFORMACJE TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Dotyczy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków bytowych z projektowanego
targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Traktorzystów róg al. 4 Czerwca 1989 r. na dz.
nr ew. 84/1, 8412 i 8413 z obrębu 2-09-09 w dzielnicy Ursus w Warszawie.

Odpowiadając na pismo UD-Xl-WOŚ-Z.6121.31.2019.EKO (2 EKO.UD-XI-WOŚ) z dnia
13.05.2019 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 17.05.2019 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia
do:

1. Sieci wodociągowej
a. W chwili obecnej nie ma możliwości dostawy wody z miejskiej sieci wodociągowej do
ww. targowiska.
b. Źródłem zaopatrzenia w wodę ww. inwestycji może być istniejący przewód
wodociągowy:
(w
rejonie posesji
przy ul.
• DN 200 w ul. Traktorzystów
Traktorzystów 12) po rozbudowie sieci wodociągowej w ww. ulicy
lub

• DN 150 w ul. Plac Czerwca 1976 r. (w rejonie posesji przy ul. Plac Czerwca 1976
r. nr 1) po rozbudowie sieci wodociągowej w ww. ulicy oraz w ul. Traktorzystów.

2. Sieci kanalizacyjnej
a. W chwili obecnej nie ma możliwości odprowadzenia ścieków bytowych z ww.
targowiska do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

b. Odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej

0,20 m
zlokalizowanej na terenie C.H. FACTORY „Ursus” ze względu na niewielkie zagłębienie
w.w sieci może odbywać się jedynie w systemie grawitacyjno-pompowym lub
ciśnieniowym po rozbudowie sieci kanalizacyjnej w rejonie lokalizacji.

c. Na podłączenie do ww. sieci kanalizacyjnej należy uzyskać zgodę jej
właściciela/użytkownika.
WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pł
Spółka wpisana do KRS-000014ó138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 10090 zł (wpłacony w całości) NIP: 52500-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 OCOO 4303

d. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków z terenu ww. inwestycji można realizować w
oparciu o kanał sanitarny 0,20 m w ul. Wiosny Ludów lub 0,20 m w ul. Świerszcza po
rozbudowie sieci kanalizacyjnej w rejonie lokalizacji.

3. Informacje inwestycyjne
a. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. nie przewiduje w swoich planach inwestycyjnych na
najbliższe lata rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Plac Czerwca 1976 r. i ul.
Traktorzystów oraz sieci kanalizacyjnej w rejonie lokalizacji planowanej inwestycji.

Do wiadomości:
1. Archiwum III (17869)

