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współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

 

Informacja o stanie 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  
 

Procedura dokumentacyjna 
 

Do dnia dzisiejszego udało się uzyskać: 

-  pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul Boh. Powstania Styczniowego, 

Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta zlokalizowanych na terenie 

osiedla mieszkaniowego Częstochowska w Karczewie, 

- pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798                         

w Otwocku Małym, 

- uzyskano zgodę na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi 

powiatowej – ul. Częstochowskiej. 

W dniu 14.10.2014 r. złożony został w Starostwie Powiatowym w Otwocku wniosek  

o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych § 140 ust. 8 rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (w zakresie lokalizacji 

kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej) wraz z  wnioskiem  o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej                           

w Karczewie oraz ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym. Obecnie trwa oczekiwanie na 

wydanie przedmiotowej decyzji przez Starostwo Powiatowe. 

Odnośnie procedury związanej z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej na budowę przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, 

Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, informuje, że w dniu 29 maja 2014 r. Wojewoda 

Mazowiecki zwrócił do Starostwa Powiatowego w Otwocku wniosek złożony w dniu                      

4 kwietnia 2013 przez Gminę Karczew, w celu ponownego rozpoznania przez Starostwo.    

W dniu 9 lipca 2014 r. Starostwo wezwało Gminę do uzupełnienia braków w przedmiotowym 

wniosku wskazując termin 7 dni na dostarczenie żądanych dokumentów. Z uwagi na brak 

możliwości uzupełnienia wskazanych braków w wyznaczonym terminie 7 dni od otrzymania 

wezwania, Starostwo pismem dostarczonym do tut. Urzędu w dniu 18 sierpnia 2014 r. 

pozostawiło sprawę bez rozpatrzenia.  

Następnie 2.09.2014 r. złożony został do Starostwa Powiatowego w Otwocku ponowny 

wniosek wydanie decyzji ZRID uwzględniający wcześniej wskazane braki.   W odpowiedzi 

na złożony wniosek Starosta w dniu 10.10.2014r. przesłał wezwanie do usunięcia braków                    

w terminie 7 dni od otrzymania. 

Otrzymane wezwanie wskazywało na konieczność uzupełnienia nowych braków 

formalnych i merytorycznych co według posiadanej wiedzy jest niezgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa .  

Z uwagi na powyższe w dniu 21.10.2014 r. Projektant wniósł skargę do Wojewody 

Mazowieckiego na działanie Starosty Otwockiego. W dniu 22.10.2014 r. w odpowiedzi na 

otrzymane wezwanie uzupełnione zostały braki części formalnej. 

  W odpowiedzi na przedłożone uzupełnienie Starosta Otwocki pismem z dnia 

31.10.2014  r. pozostawił sprawę bez rozpatrzenia, stwierdzając, że złożone uzupełnienia 

stanowiły tylko część wymaganych braków.  
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 Obecnie z uwagi na upływ ważności niektórych uzgodnień Projektanci dokonali  ich 

aktualizacji i w dniu 29.01.2015 r. złożony został nowy wniosek o uzyskanie  decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na budowę przedłużenia ul. Kusocińskiego, 

fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie 

 

Finansowanie projektu 

 

 Gmina Karczew w dniu 06.06.2014 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu 

pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Celestynów”. W 

lipcu 2014r. wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i został 

skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.  Informacja o pozytywnym zakończeniu 

oceny merytorycznej II stopnia oraz o przyznaniu dofinansowania ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymano z Ministerstwa Środowiska w dniu 

22.12.2014r. 

 W dniu 07.01.2015r . Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, jako  Instytucja Wdrażająca niniejszy priorytet, wystosował pismo 

informujące, że rozpoczęły się procedury przygotowawcze i negocjacyjne przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie. Obecnie Gmina otrzymała projekt umowy o dofinansowanie, który 

zostanie przedstawiony na początku lutego 2015r. na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po akceptacji Zarządu umowa zostanie 

niezwłocznie podpisana i rozpoczną się prace związane z wdrażaniem projektu.  

Obecnie, zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Środowiska, rozpoczęła swoją działalność 

Jednostka Realizująca Projekt, która odpowiedzialna będzie za prawidłowy przebieg realizacji 

oraz zakończenie i rozliczenie całego przedsięwzięcia.  

 

Całkowita wartość projektu: 12.250.827,92 zł 

Wartość dofinansowania: 5.812.769,99 zł 

Projekt realizowany w ramach: Osi priorytetowej I: Gospodarka wodno-ściekowa, Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
 


