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W N I O S E K 
 

Dotyczy: Stanu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mysiadle 
 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Wójt, 
 

 W imieniu mieszkańców zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie                              
(i zaprezentowanie na Sesji) do porządku obrad najbliŜszej Sesji Rady Gminy Lesznowola punktu: 
 

”Informacja w/s stanu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mysiadle” 
 

Uzasadnienie: 
 

W ostatnim okresie wpłynęło do mnie wiele uwag w/s złego stanu kanalizacji sanitarnej                       
i deszczowej w Mysiadle. Mieszkańcy m.in. ulic: Zakręt, Wiejska, Polna, Ogrodowa, Kwiatowa, 
Krótka, Topolowa, Wierzbowa, Lipowa, Okrąg wciąŜ zgłaszają problem ”cofania ścieków”,                            
czy ”zalania posesji, garaŜy”. Niestety, podjęte doraźne działania przez LESZNOWOLSKIE 
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. z/s w Łazach są niewystarczające.                             
Obserwowane w czasie nawet niewielkich opadów deszczu przepełnienie m.in. przepompowni                 
czy wpustów ulicznych, spowodowane moŜe być zbyt małym przekrojem, zbyt małym nachyleniem 
(spływem w dół – co powoduje, Ŝe  obserwujemy cofanie się ścieków, czy zalewanie posesji, 
garaŜy) lub teŜ niedroŜnością przewodów. Kanalizacja sanitarna i deszczowa,                                                 
która była projektowana w latach 90 – tych nie przewidywała obecnej ilości odbiorców,                               
ilości ścieków oraz występujących tak intensywnych, krótkich opadów atmosferycznych. 
Przepompownie w Mysiadle nie mają w chwili obecnej moŜliwości tłoczenia jednorazowo tak duŜej 
ilości ścieków. W związku z powyŜszym proszę o podjęcie skutecznych działań mających na celu 
modernizację (i przystosowanie) istniejących przepompowni, sieci kanalizacyjnej                               
(przewodów tłocznych) i deszczowej do obecnej ilości odbiorców i ilości ścieków.                                             
W obecnej sytuacji jako działanie doraźne LESZNOWOLSKIE Przedsiębiorstwo Komunalne                     
przy współpracy z Referatem RDM powinno podstawiać wozy asenizacyjne oraz regularnie, 
przynajmniej raz w miesiącu sprawdzać i oczyszczać studnie i wpusty. Proszę o pisemne 
przedstawienie informacji o dotychczasowych podjętych działaniach w omawianej sprawie. 
Dodatkowo zwracam się z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu 
zminimalizowanie do momentu rozpoczęcia prac modernizacyjnych uciąŜliwości. 

 

      Z wyrazami szacunku, 
 

Radny Gminy Lesznowola 
 

Marcin KANIA 


