
Harmonogram realizacji prac projektowych budowy kanalizacji sanitarnej wraz                        

z przyłączami do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Boh. Powstania styczniowego, 

Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na osiedlu mieszkaniowym 

,,Częstochowska" i ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz  w ul. Częstochowskiej                    

i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym; gmina Karczew 

11.06.2012r. –zawarcie umowy z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo                         

– kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 

nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Boh. Powstania Styczniowego 

Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na osiedlu 

mieszkaniowym ,,Częstochowska" i ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz 

w ul. Częstochowskiej   i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym; 

gmina Karczew wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

25.06.2012r. – spotkanie informacyjne z mieszkańcami w Sali widowiskowej budynku 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Karczewie. 

Na przedmiotowym spotkaniu mieszkańcy zostali poinformowani  o konieczności zawierania 

stosownych umów z Gminą na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej.  

W następstwie przedmiotowego spotkania mieszkańcy zainteresowani wykonaniem projektu 

przyłącza kanalizacji w ramach inwestycji realizowanej przez Gminę zgłaszali się do siedziby 

tut. Urzędu w celu zawarcia stosownych umów. Nadmienić należy, że do dnia dzisiejszego 

uzgodniono ok. 150 lokalizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej.  

 

30.01.2013 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko (decyzja stała się 

ostateczna w dniu 19.02.2013 r.) 

 

ETAP I  

 

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do nieruchomości zlokalizowanych przy                  

ul. Boh. Powstania Styczniowego Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, 

Traugutta na osiedlu mieszkaniowym ,,Częstochowska" w Karczewie 

 

30.04.2013 r. - (na podstawie złożonego w dniu 19.02.2013 r. wniosku) wydana została 

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Boh. Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, 

Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na osiedlu mieszkaniowym 

,,Częstochowska” w Karczewie (zakres tylko dróg gminnych). 

22.10.2013 r. – ( na podstawie złożonego w dniu 18.09.2013 r. wniosku) Starosta Otwocki  

wydał decyzję zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, Maciejewskiej, 

Traugutta i Bohaterów Powstania Styczniowego na osiedlu mieszkaniowym 

„Czestochowska” w Karczewie 

 



 

ETAP II  

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do nieruchomości zlokalizowanych drodze 

wojewódzkiej 798 w Otwocku Małym 

28.06.2013r. – MZDW w Warszawie wydało decyzję zezwalająca na lokalizację sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 798 

11.09.2013 r. - (na podstawie złożonego w dniu 01.07.2013r. wniosku) wydana została 

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz w ul. 

Częstochowskiej  i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym 

Po uzyskaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Projektant uzyskał: 

- opinię w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu                    

w Starostwie Powiatowym w Otwocku 

- projekt pod względem technicznym został uzgodniony przez Zarządcę Drogi tj. MZDW 

30.05.2014r. – (na podstawie złożonego w dniu 26.03.2014 r. wniosku) Wojewoda 

Mazowiecki wydał decyzję zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 

pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 

798 w Otwocku Małym 

ETAP III 

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do nieruchomości zlokalizowanych                        

w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym 

 

11.09.2013 r. - (na podstawie złożonego w dniu 01.07.2013r. wniosku) wydana została 

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz w ul. 

Częstochowskiej  i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym 

 Po uzyskaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Projektant uzyskał: 

- opinię w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu                    

w Starostwie Powiatowym w Otwocku 

Projekt został w pełni skończony i oczekuje na złożenie wniosku o pozwolenie na 

budowę. Projekt zostanie złożony jednym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę wraz z ul. Częstochowską w Karczewie.   

 



ETAP IV 

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do nieruchomości zlokalizowanych ul. 

Częstochowskiej w Karczewie   

11.07.2013 r. -  pismo ZDP uzgadniające lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej w 

drodze powiatowej ul. Częstochowskiej (pismo warunkowało, że po 

uzgodnieniu projektowanej lokalizacji kanalizacji sanitarnej w Zespole ds. 

Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu                    

w Starostwie Powiatowym w Otwocku, należy wystąpić o wydanie decyzji 

zezwalającej na lokalizację infrastruktury niezwiązanej z potrzebami drogi w 

pasie drogi powiatowej    

11.09.2013 r. - (na podstawie złożonego w dniu 01.07.2013r. wniosku) wydana została 

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz w ul. 

Częstochowskiej  i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym 

Po uzyskaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Projektant uzyskał opinię                

w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu                             

w Starostwie Powiatowym w Otwocku. 

07.01.2014r.  – wniosek Gminy Karczew o wydanie zezwolenia na lokalizację kanalizacji 

sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Częstochowskiej w 

Karczewie, 

24.01.2014 r. – pismo ZDP wzywające do uzupełnienia brakujących na załączonej do 

wniosku mapie przyłączy kanalizacji sanitarnej do wszystkich nieruchomości 

wzdłuż ul. Częstochowskiej 

03.02.2014r. – pismo Gminy Karczew do mieszkańców, którzy nie zawarli z Gminą umów na 

projektowanie przyłączy o ich zawarcie. W przypadku nie zawarli umów 

właściciele przedmiotowych nieruchomości nie zostaliby podłączeni 

doprojektowanej kanalizacji sanitarnej  

03.02.2014 r. – pismo do ZDP o zawieszenie postepowania w sprawie złożonego wniosku w 

celu uzupełnienia wymaganych braków, 

10.02.2014r. – postanowienie ZDP zawieszające postepowanie w sprawie wniosku o wydanie 

zezwolenia na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi 

powiatowej ul. Częstochowskiej w Karczewie, 

10.03.2014r. -  pismo Gminy Karczew do ZDP o uzgodnienie lokalizacji projektowanej trasy 

przyłączy kanalizacji sanitarnej dla osób, które zawarły stosowne umowy z 

gminą, 

07.04.2014r.  – pismo  ZDP uzgadniające lokalizację projektowanej przykanalików 

kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej ul. Częstochowskiej (pismo 



warunkowało, że po uzgodnieniu projektowanej lokalizacji kanalizacji 

sanitarnej w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci 

Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym, należy wystąpić o wydanie 

decyzji zezwalającej na lokalizację infrastruktury niezwiązanej z potrzebami 

drogi w pasie drogi powiatowej. 

29.04.2014r. -  pismo Gminy Karczew do ZDP o podjęcie zawieszonego postępowania, 

29.04.2014r - pismo Gminy Karczew do ZDP o odstąpienie o warunku konieczności 

zaprojektowania przykanalików kanalizacji sanitarnej do wszystkich 

nieruchomości . 

07.05.2014r. – postanowienie  ZDP w sprawie  podjęcia zawieszonego postępowania, 

07.05.2014r.– pismo ZDP wnoszące o przesłanie pisemnych odmów  właścicieli 

nieruchomości, do których nie zostały zaprojektowane przykanaliki kanalizacji 

sanitarnej, 

W związku z brakiem możliwości dostarczenia pisemnych odmów właścicieli na 

projektowanie przykanalików kanalizacji sanitarnej,  Gmina w dniu: 

27.05.2014 r. – wystąpiła o umorzenie postepowania w sprawie wydania zgody na lokalizację 

kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej                                     

ul. Częstochowskiej w Karczewie, 

27.05.2014r.  – Gmina Karczew wystąpiła z pismem do ZDP o uzgodnienie lokalizacji 

brakujących przykanalików (ich lokalizacja została zaprojektowana bez zgody 

właścicieli nieruchomości w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej).   

30.05.2014r. – pismo ZDP uzgodnienie lokalizacji brakujących przykanalików (ich 

lokalizacja została zaprojektowana bez zgody właścicieli nieruchomości w 

zakresie pasa drogowego drogi powiatowej) 

Po uzyskaniu uzgodnienia lokalizacji brakujących przykanalików kanalizacji sanitarnej 

Projektant uzyskał: 

- opinię w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu                    

w Starostwie Powiatowym w Otwocku 

24.06.2014r. -  Gmina Karczew wystąpiła z wnioskiem do ZDP o wydanie zezwolenia na 

lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 

2729 W – ul. Częstochowskiej w Karczewie. 

15-07-2014r. – ZDP wydał decyzję zezwalająca na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej                 

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2729 W – ul. Częstochowskiej                      

w Karczewie.   

 



Obecnie przedmiotowa dokumentacją została przedłożona do uzgodnienia przez eksploatatora 

sieci tj. OPWIK oraz przekazana zostanie do uzgodnienia pod względem technicznym do 

zarządcy drogi tj. ZDP. 

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

na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  


