
 

Kanalizacja sanitarna Częstochowska. 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi 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 

wraz z uzyskaniem  w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, 

poniżej przedstawiamy dotychczasowy harmonogram realizacji przedmiotowych prac: 

Umowa 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 

została zawarta w dniu 11.06.2012 r.  

W związku z zawarta umową z projektantem w dniu 25.06.2012r. w Sali widowiskowej 

budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Karczewie zorganizowane zostało spotkanie 

z mieszkańcami zainteresowanymi podłączeniem swoich nieruchomości do kanalizacji 

sanitarnej. 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.  

Następnym etapem proceduralnym było uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, 

gdzie na podstawie złożonego przez Gminę Karczew wniosku, Burmistrz Karczewa po 

zasięgnięciu opinii właściwych organów ( RDOŚ i Sanepid) w dniu 30.01.2013 r. wydał 

decyzję nr 1/2013 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia (decyzja stała się ostateczna w dniu 

19.02.2013 r.). 

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej, kolejnym krokiem było uzyskanie decyzji                       

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na szeroki zakres inwestycji,                       

w celu przyspieszenia uzyskiwania decyzji, zdecydowano o podzieleniu zakresu prac na dwa 

etapy. I etap dotyczył budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. ul. Boh. 

Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na 

osiedlu mieszkaniowym ,,Częstochowska” w Karczewie (zakres tylko dróg gminnych). II etap 

dotyczył budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ulicy Częstochowskiej                  

w Karczewie oraz   w ul. Częstochowskiej  i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku 

Małym; gmina Karczew (zakres dróg gminnych, powiatowej i wojewódzkiej). 

W związku z powyższym na podstawie złożonego w dniu 19.02.2013 r. wniosku w dniu 

30.04.2013 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla            

I etapu ww. inwestycji oraz na podstawie złożonego w dniu 01.07.2013 r. wniosku w dniu 

11.09.2013 r.  wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

II etapu ww. inwestycji. 



Rozbieżności w terminach uzyskania kolejnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego wynikały przede wszystkim z problemów z uzyskaniem terenu do 

zlokalizowania przepompowni ścieków sanitarnych w okolicach drogi wojewódzkiej. 

Po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla I etapu ww. 

inwestycji oraz uzgodnieniu opracowanej dokumentacji przez eksploatatora sieci 

kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew tj. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów                      

i Kanalizacji Sp. z o. o. w dniu 18.09.2013 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia 

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, Maciejewskiej, Traugutta                     

i Bohaterów Powstania Styczniowego w Karczewie. Na podstawie złożonego wniosku, 

Starosta Otwocki w dni 22.10.2013 r. wydał decyzję zatwierdzająca projekt budowlany                    

i udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, 

Maciejewskiej, Traugutta i Bohaterów Powstania Styczniowego w Karczewie. Pozwolenie to 

obejmuje również zaprojektowane na podstawie zawartych w mieszkańcami umów, odcinki 

przykanalików do posesji znajdujących się przy w/w ulicach. 

Dla II etapu inwestycji po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego tok działania z uwagi na tok uzyskiwania pozwolenia na budowę (dla dróg 

wojewódzkich decyzję wydaje Wojewoda, zaś dla powiatowych i gminnych Starosta) zakres 

projektowy został ponownie. podzielony na etapy. 

  Dla zakresu prac projektowych dot. ul. Częstochowskiej w Karczewie (droga powiatowa) 

nadal trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie 

drogowym drogi powiatowej urządzenia nie związanego z potrzebami drogi tj. sieci 

kanalizacji sanitarnej. Dla ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym (droga gminna) 

dokumentacja została przygotowana i oczekuje na złożenie wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Po uzgodnieniu z zarządca drogi lokalizacji urządzeń kanalizacyjnych i po uzgodnieniu 

dokumentacji przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew tj. Otwockie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. złożony zostanie wniosek o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej                             

w Karczewie oraz ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym, gm. Karczew. 

Należy jednak także zauważyć, że pomimo uzyskania pozwolenia na budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej dla osiedla „Częstochowska” budowa przedmiotowej sieci kanalizacji 

sanitarnej uzależniona jest od możliwości wykonania przepompowni ścieków sanitarnych na 

skrzyżowaniu ul. Karczówek, Kwiatowej i projektowanego przedłużenia ul. Kusocińskiego 

oraz budowy  kanału sanitarnego na przedłużeniu ul. Kusocińskiego i  ul. Karczówek, który 

będzie odbiornikiem ścieków sanitarnych z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej                     

w ul. 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.  

Dla ww. opisanego zadania, w odpowiedzi na złożony przez Gminę wniosek z dnia ….. 

kwietnia 2013r., Starostwo Powiatowe w Otwocku w dniu 04.12.2013 r. wydało decyzję nr 

4/2013 zezwalająca na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) pod nazwą: Budowa drogi 

gminnej – przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich  i 

Karczówek w Karczewie, na działkach nr ew. 513, cz. 211 (211/2), cz. 155/2 (155/3) w 

obrębie 24, nr ew. 51, 142, cz. 47 (47/5) w obrębie 29, nr ew. 511, 514, 515, 162, cz. 165 

(165/2), cz. 13/2 (13/8), cz. 14 (14/2) cz. 19 (19/2), cz. 20/1 (20/4) w obrębie 33, nr ew. 1, 3, 

cz. 4 (4/4/), cz. 5 (5/3, 5/5), cz. 6 (6/1, 6/3), cz. 7 (7/1, 7/3), cz. 8 (8/1), cz. 9 (9/1), cz. 17 

(17/5) w obrębie 37    w Karczewie, jak również na działkach przeznaczonych do czasowego 

zajęcia: nr ew. 2  w obrębie 33, nr ew. 212 w obrębie 24, nr ew. 2, cz. 4 (4/6), cz. 17 (17/4, 

17/6) w obrębie 37, nr ew. cz. 47 (47/4, 47/6), 40, 41, 42, 43, 143, 144 w obrębie 29                   

w Karczewie. 



 Starosta Otwocki w sentencji ww. decyzji zaznaczył, że na roboty budowlane, których zakres 

wykracza poza uregulowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687): 

 budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków                     

i kanałem tłocznym, 

 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 

 budowa komunalnych kablowych linii energetycznych  nn - 0,4 kV, 

 budowa komunalnej napowietrznej linii energetycznej linii energetycznej  SN-15 kV – 

przestawienie słupa Sn, 

 budowa zapomiarowanej linii kablowej zasilającej projektowaną przepompownie ścieków, 

należy uzyskać ostateczną decyzje na budowę w odrębnym postepowaniu w trybie ustawy 

Prawo budowlane. 

Od wydanej decyzji złożone zostało odwołanie za pośrednictwem Starosty Otwockiego do 

Wojewody Mazowieckiego. 

   Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 100/2014 z dnia  13.03.2014 r. w całości uchylił 

zaskarżoną decyzję ZRID Nr 4/2013 z dnia 04.12.2013 r. wydaną przez Starostę Otwockiego.  

W sentencji decyzji Wojewoda Mazowiecki stwierdził, że „(…) ustawa zrid nie zabrania 

inwestorowi w ramach budowy dróg wykonywania uzbrojenia terenu. (…) Należy stwierdzić, 

że inwestor mógł wnioskować o budowę oraz rozbiórkę infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym jak i poza nim z uwagi na konieczność połączenia projektowanej infrastruktury z 

istniejącym uzbrojeniem terenu.”  Analizując powyższy zapis można stwierdzić, że wydanej 

decyzji ZRID Starosta Otwocki bezpodstawnie wyłączył z zakresu inwestycji zatwierdzonej 

decyzją ZRID i nałożył konieczność uzyskania ostatecznej decyzji na budowę w odrębnym 

postepowaniu w trybie ustawy Prawo budowlane min. dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

    W związku z powyższym wydana przez Starostę Otwockiego decyzja ZRID została 

cofnięta do ponownego rozpatrzenia, co z kolei może potrwać kolejnych kilka miesięcy. 

     Bez prawomocnej decyzji ZRID, zezwalającej na budowę min. sieci kanalizacji sanitarnej, 

Gmina nie może rozpocząć prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu 

Częstochowska, dlatego nie można obecnie określić dokładnego terminu rozpoczęcia 

inwestycji dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Częstochowska.  
 

 


