
Harmonogram realizacji prac projektowych budowy kanalizacji sanitarnej                               

w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec i część Całowania (Górki Całowańskie), gm. Karczew 

Długi czas spowodowany jest przez kilka czynników: 

1. Długotrwała procedura uzgadniania lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasach dróg powiatowych (Zarząd Dróg 

Powiatowych wnioskował, aby sieć kanalizacyjna była zlokalizowana na działkach prywatnych 

mieszkańców). Procedura uzgodnienia trwała ponad rok. 

2. Wycofanie się części mieszkańców działek z wcześniejszych zgód na udostępnienie działek pod lokalizację 

pompowni ścieków. Pociągało to za sobą zmiany w projekcie oraz przeprowadzenie kolejnych postępowań na 

nowe numery działek. 

3. Wydanie decyzji środowiskowej dla budowy oczyszczalni ścieków z uwagi na skomplikowany charakter 

sprawy trwało dziewięć miesięcy. 

4. Wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji sanitarnej trwało ponad dwa miesiące.  

5. Każde wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego trwa co najmniej dwa miesiące  

6. Do okresu wydania każdej decyzji należy także doliczyć okres na jej uprawomocnienie się. W zależności od 

decyzji okres ten trwał nawet do 2 miesięcy.  

7. Każda zmiana choćby jednego numeru działki objętej inwestycją pociąga za sobą konieczność wydania nowej 

decyzji lokalizacyjnej, a więc procedura z każdą zmianą przedłuża się o około dwa miesiące. 

09.09.2011 r. - zawarcie umowy z Projektantem na opracowanie koncepcji oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Janów i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec i część Całowania (Górki 

Całowańskie), gm. Karczew. 

19.01.2012 r. - spotkania informacyjne z mieszkańcami w świetlicy Łukówcu oraz Janowie   

Na przedmiotowym spotkaniu mieszkańcy zostali poinformowani  o konieczności zawierania stosownych umów                    

ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. na wykonanie projektów przyłączy kanalizacji sanitarnej.  

W następstwie przedmiotowego spotkania mieszkańcy zainteresowani wykonaniem projektu przyłącza kanalizacji               

w ramach inwestycji realizowanej przez Gminę zgłaszali się do siedziby Spółki w celu zawarcia stosownych umów. 

Nadmienić należy, że do dnia dzisiejszego uzgodniono ok. 160 lokalizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

  

10.02.2012r. - złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko – budowa oczyszczalni ścieków Qśrd. =120 m
3
/d                     

w miejscowości Janów, gm. Karczew 

19.02.2012r. - zawarcie umowy z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec i część Całowania (Górki 

Całowańskie), gm. Karczew 

07.03.2012 r. – 14.06.2013 r. – uzgadnianie z Zarządem Dróg Powiatowych lokalizacji trasy  kanalizacji sanitarnej             

w pasach dróg powiatowych w miejscowościach Janów, Brzezinka Łukówiec i część Całowania 

(w toku postępowania ZDP wymagał aby projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana 

została poza pasem drogowym, na terenie prywatnych nieruchomości. Ostatecznie (min. po zdobyciu 

oświadczeń mieszkańców nie wyrażających zgody na zlokalizowanie kanalizacji na prywatnych 

nieruchomościach)  ZDP wstępnie uzgodnił lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych 

dróg powiatowych, stawiając jednocześnie dość  rygorystyczne warunki odtworzenia pasa drogowego 

po zakończonej inwestycji – odtworzenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni  

21.11.2012r.- wydana została decyzja Nr 3/2012 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków  Qśrd. =120 m
3
/d w miejscowości 

Janów, gm. Karczew (decyzja stała się prawomocna w dniu 28.12.2012 r. ) 

23.11.2012r. -  złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Janów, Brzezinka, Łukówiec i część Całowania (Górki Całowańskie), gm. Karczew 

06.02.2013r. -  wydana została decyzja nr 2/2013  stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej                       

w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec i Całowanie gm. Karczew (decyzja stała się 

prawomocna w dniu 11.03.2013 r.) 

28.05.2013r. -  podjęta została uchwała nr XL/363/2013 Rady Miejskiej w Karczewie  w sprawie wyrażenie zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości oznaczonej jako działka nr 235/2 położonej                        

w obrębie 4 Janów z przeznaczeniem na lokalizację kanału sanitarnego odprowadzającego wody 

oczyszczone z projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, gm. Karczew 

28.05.2013r. -  podjęta została uchwała nr XL/362/2013 Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie wyrażenie zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/2 położonej                    



w obrębie 4 Janów z przeznaczeniem na lokalizację kanału sanitarnego odprowadzającego wody 

oczyszczone z projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, gm. Karczew 

14.06.2013r. -  pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku uzgadniające lokalizację trasy kanalizacji sanitarnej                      

w pasach drogowych dróg powiatowych w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec i Całowanie 

gm. Karczew  

25.06.2013r. -  podjęta została uchwała nr XLI/377/2013 Rady Miejskiej w Karczewie  w sprawie wyrażenie zgody na 

nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości oznaczonej jako działka nr 296/10 położonej w 

obrębie 4 Janów powstałej w wyniku podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 296/9 w 

obrębie 4 Janów z przeznaczeniem na lokalizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, gm. 

Karczew 

25.09.2013r. - złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko – budowa kanału ścieków oczyszczonych wraz               

z wylotem do kanału Wilga – Wisła w miejscowości Janów, gmina Karczew 

25.09.2013r. -  wydana została decyzja nr 8/2013 r. zmieniającą decyzję Burmistrza Karczewa z dnia 21.11.2012 Nr 

3/2012 ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 

oczyszczalni ścieków Qśrd. =120 m
3
/d w miejscowości Janów, gm. Karczew – zmiana dotyczyła nr 

działki na której projektowana jest oczyszczalnia ścieków – w wyniku podziału nieruchomości nr 

działki uległ zmianie  

23.12.2013r.-   Gmina Karczew nabyła działki nr 234/2 oraz 235/2 w Janowie z przeznaczeniem na lokalizację kanału 

sanitarnego odprowadzającego wody oczyszczone z projektowanej oczyszczalni ścieków                               

w miejscowości Janów, gm. Karczew 

30.12.2013r.  - Gmina Karczew nabyła działkę nr 294/10 w Janowie  z przeznaczeniem na lokalizację projektowanej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, gm. Karczew 

08.01.2014r. - złożony został wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

budowy oczyszczalni wraz z kanałem ścieków oczyszczonych w miejscowości Janów, gm. Karczew 

 

Pomimo uzyskania wstępnej zgody na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg powiatowych – 

brakowało zgód mieszkańców odnośnie zlokalizowania pompowni ścieków sanitarnych ( 3 szt. ) w obrębie 

projektowanej kanalizacji sanitarnej.  Dopiero po uzyskaniu przedmiotowych  zgód mieszkańców złożony został 

wniosek:   

02.04.2014r.  -złożony został wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukowiec i Całowanie, gmina Karczew 

07.04.2014r.  - wydana została decyzja nr 7/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy 

oczyszczalni wraz z kanałem ścieków oczyszczonych w miejscowości Janów, gm. Karczew 

14.05.2014r. -w związku z koniecznością zmiany trasy kanalizacji sanitarnej (zostały ominięte nieruchomości 

prywatne zlokalizowanych w pasach drogowych, których właściciele na etapie postepowania nie 

wyrażali zgodę na lokalizacje kanalizacji sanitarnej) Gmina wniosła o umorzenie postepowanie 

wszczętego wnioskiem z dnia 02.04.2014 r.  

15.05.2014r. - złożony został wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukowiec i Całowanie, gmina Karczew 

28.07.2014r. - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukowiec i Całowanie, gmina Karczew 

(decyzja została uprawomocniona w dniu 23.10.2014r.) 

W związku z tym, że mapy do celów projektowych opracowane w 2012 r. utraciły ważność konieczne stało 

wykonanie ich aktualizacji.  

Obecnie Projektanci przygotowują się do złożenia w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania  Projektowanych Sieci 

Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym w Otwocku (nastąpi to w listopadzie br.) wrysowanej na aktualnych 

mapach do celów projektowych lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukowiec                 

i Całowanie, gmina Karczew, celem uzyskania stosownej opinii. 

Po uzyskaniu ww. opinii gmina wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku o wydanie decyzji zezwalającej 

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg powiatowych. Następnie dokumentacja zostanie 

przedłożona do uzgodnienia do eksploatatora sieci tj. Spółkę Wodociągi i Kanalizację Karczew. 

Po uzyskaniu pozytywnych opinii Gmina wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia. W kwestii projektu oczyszczalni ścieków Projektanci obecnie pracują nad 

projektem budowlanym przedmiotowego obiektu. 


