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23'05'2009 l' (orpolacia Radex . WŻL
NEfuchońośc sp 7 oo ]ako Genelany
Plo]ekknl Żlecala q(onaws1wo proje.

klÓw sec wodociągowe], kana ŻaĆyinej

sanitalńei deszcŻowe]' eloktiocnclqe.
!one| w zakĆŚie sieci kóbowej i slac]i
ra.stormatoowcr Rówńeż w'menu
Lrwastolów powadŻila loŻńowy Że
sPEc sA WalsŻ3wa w 9plaw]e budo
q slec .'eplown cŻ€]' MoŻG W6lszawa
W sprawe doslaw qazu budow rulÓ

ciąqóW gazoqch, nwt siotN w spra_
We oplyma zac] loslóW bldoq sec
elehrycŻ.ei 06z odkupienia s(aq tans
to,nralorowei NTEB w smawie budo
wV seci slabopradowch {BTV' 1elĆton

W cŻas e l€alzaĆ] w& Ż.dań Korrcfac'a
Badex WZL NeruĆhÓmośc sp Ż oo
]ako nwestor ZastępcŻy kntolowa|a

ó
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Fo(u eema' otac,a]ące] qÓ losy ch Nestely' W młej opÓwićśĆ ]6sl t€z n 6.
adaplac]a do aktń]ńych potzeb wszys' pay]eńńy aspekt &ląŻany z MPWK,
lkch ńeszkańców oŻielnry Benowo które ptredlużalo ptocedu'ę kupńa seci

Warszawv to wvmieiny elekt będący wodno.kana zadne] do p'awe 5 lat
plzedmolem zglosŻcnia do KonkU.sU W cąou tak dłUqeqo cŻasu KBWŻLN
PZ|TB,BJdÓwa Rok! 2009''' Proces I byla m n ŻmusŻońa do badana' Ż za
wes1ycyhydoc€lowoobiąl1er6nydzi6_ angazowaneń bieglych rewldentów'
ńiĆy WarsŻawa Bemowo o powetrchn chó.a(le.! środkÓW wyda1kowanych
]48hektarów pżez deweoDerów |a ildowe siec,

WalsŻaw Po Uzvskanu akĆepla

Żdlowia zaowocowałÓ tÓ

byb zadneoo pÓważńego

wspÓłpracv Ż zażadem Gm nV Bemowo'
MoN ulzędem m st WarsŻawy, dewe
operami (parz Tabcla 3t, (FWZLN

nieszkanych ogólem powslało 3 307
m€slbń o lączne] powerŻ.hn Ułlko
w6] 2]5 732 ń'Ż Drogi o9€dowe i Ćiąq
p€sŻo_jeŻdne Źapewnalące wygo
Wewnętzną lońunikac]ę powsta'

dowy pail Ż pac€m Żabaw żoŚlal j

aanŻowanv na rerene 23800 m]

Wkonwan'a opracowóń qeodeŻV nvch'
dotonywania sproŚlÓMń w ż6pŚaĆh
kŚąo Wecrystych dolyczącvch ogran

cŻonego plawa UŻfkowań'a dzi6]ek, w
klÓrych okowan€ byly wÓdociąq kana.

ly, klkukolńego zmienana tormy za

klesu pelnÓmÓĆńĆiw' ]a oÓdŚiawe
k'órych prowadŻla n€go.jac]e w mienU
deweoperów (Żń en a]?q Śię plawń ry
leplezentują.y MfuK Żmeńial qma.
oa.a dol' lolmy tośc oełnomocncfu
oraz Żmieńial żpisY w umowach wcże_
śniej paralowa.ych ozez slioĄV)' pośre_

dniĆŻe|a mjędŻy MpWK i Użęd€m

'n sl Warszary w sprawie ustanowe
nja pż€Ż m st' Warszawę ograńc7ońe.
goprawa!Żtskowan a dŻałek' m e]skich''
na rŻecz ńeiŚke] spólki komunalńej !
MPWiK. jnleŃe.ow.nia w ń€]skich
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