
Coraz bliżej do rozpoczęcia prac związanych z budową kanalizacji 

 

Inwestycja: Budowa 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 uzyskała pozwolenie na budowę kolejnego odcinka kanalizacji 

sanitarnej wchodzących w zakres projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy Karczew i Celestynów”, na który otrzymano wsparcie ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko.   

 Starostwo Powiatowe w Otwocku w dniu 09.03.2015r. wydało decyzję nr 186 P/2015 

pozwolenia na budowę dla sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej ul. 

Częstochowskiej w Karczewie oraz w pasie drogowym drogi gminnej ul. Częstochowskiej w 

Otwocku Małym, gm. Karczew.    

 Wcześniej, a mianowicie w dniu 22.10.2013 r. wydana została decyzja pozwolenia na 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, Maciejewskiej, Traugutta i Bohaterów 

Powstania Styczniowego na osiedlu mieszkaniowym „Częstochowska” w Karczewie, a w dniu 

30.05.2014r. Gmina Karczew uzyskała decyzję pozwolenia na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym. 

 Obecnie w Starostwie Powiatowym w Otwocku prowadzone jest postepowanie 

administracyjne  mające na celu uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID) dot. Budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, 

Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie. W ramach przedmiotowego zadania przewidziana 

jest do  wykonania przepompownia 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.  

 Jest to newralgiczny odcinek dla całego projektu Gminy Karczew i samej inwestycji 

kanalizacyjnej, ponieważ pozwala na połączenie nowobudowanych odcinków kanalizacji z  

siecią już istniejącą. Rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

uzależnione jest więc od uzyskania przez Gminę decyzji ZRID. Po uzyskaniu stosownej 

decyzji, niezwłocznie rozpoczęte zostaną wszelkie prace mające na celu wybór wykonawców, 

a następnie prace ziemne i instalacyjne. 
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