PORADNIK UŻYTKOWNIKA TOALET

SEDES
TO NIE KOSZ
NA ŚMIECI!
Jeśli nie chcesz mieć zatkanej rury odpływowej,
NIE WRZUCAJ DO SEDESU takich rzeczy jak:
patyczki
do uszu
chusteczki
nawilżane

pończochy

włosy

lakiery

gumy
do żucia

ODPADY STAŁE:
włókna, tekstylia,
opakowania po kostkach
zapachowych do WC

lekarstwa

resztki jedzenia,
zwłaszcza tłuste

prezerwatywy

pieluchy

materiały
opatrunkowe

folia

niedopałki
papierosów

podpaski i tampony
MATERIAŁY BUDOWLANE:
glina, cement, gips, farba,
klej, gruz, piach

Już w chwili naciskania spłuczki DECYDUJESZ,
czy dojdzie do awarii kanalizacyjnej
Pamiętaj, że przedmioty i substancje, które wrzucasz do toalety,
stanowią poważne zagrożenie dla urządzeń sanitarnych w Twoim domu
oraz sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MPWiK.
Poziom cywilizacji poznajemy po stanie kanalizacji.

ODBIÓR ŚCIEKÓW

OBSZAR, Z KTÓREGO ŚCIEKI DOPŁYWAJĄ
SYSTEMEM KANALIZACYJNYM
DO OCZYSZCZALNI
ZAKŁAD „CZAJKA”
ZAKŁAD „POŁUDNIE”
ZAKŁAD „PRUSZKÓW”
ZAKŁAD „DĘBE”

ZAKŁAD „DĘBE”
ul. 600-lecia 20, Wieliszew

ZAKŁAD „CZAJKA”
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Zakład oczyszcza średnio
ok. 5,5 tys. m3 ścieków na
dobę. Ścieki po oczyszczeniu
odprowadzane są do Narwii.

ul. Czajki 4/6, Warszawa, Białołęka
Zakład oczyszcza średnio ok. 400 tys. m3
ścieków na dobę. Ścieki po oczyszczeniu
odprowadzane są do Wisły.

GMINA SEROCK
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ZAKŁAD „POŁUDNIE”

GMINA WIELISZEW

ul. Syta 190/192, Warszawa, Wilanów
WIS

LEGIONOWO

ŁA

Zakład oczyszcza średnio ok. 60 tys. m3
ścieków na dobę. Ścieki po oczyszczeniu
odprowadzane są do Wisły.

GMINA
NIEPORĘT
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STACJE, DO KTÓRYCH ŚCIEKI
DOWOŻONE SĄ PRZEZ FIRMY
ASENIZACYJNE

ZAKŁAD „PRUSZKÓW”
BIAŁOŁĘKA

ul. Domaniewska 23, Pruszków

3

Zakład oczyszcza średnio
ok. 37 tys. m3 ścieków na dobę.
Ścieki po oczyszczeniu
odprowadzane są do Utraty.
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BIELANY

TARGÓWEK
BIELANY
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WOLA

PRAGA
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WESOŁA
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GMINA BRWINÓW

PIASTÓW
PRUSZKÓW
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MIASTO
BRWINÓW

OCHOTA
URSUS
WŁOCHY
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OŻARÓW
MAZ.
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RASZYN

GMINA
MICHAŁOWICE

WAWER

MOKOTÓW

WILANÓW
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URSYNÓW
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trosce o komfort życia mieszkańców
oraz środowisko MPWiK w m.st. Warszawie S.A. każdego dnia odbiera i oczyszcza
ponad 500 000 m3 na dobę z terenu Warszawy i okolic. Zarządzamy ponad 4200 kilometrami sieci kanalizacyjnej, czterema oczyszczalniami ścieków oraz stacjami zlewnymi.

Wskazówki dla właścicieli firm asenizacyjnych, jak skorzystać z usługi przyjęcia
nieczystości ciekłych

Stacje zlewne eksploatowane przez MPWiK:

Wniosek prześlij lub złóż osobiście:
•
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna Pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa;
•
osobiście w Dziale Obsługi Klienta
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa
(godziny otwarcia: pon. 7.00-17.00,
wt.– pt. 7.00-16.00)
•
pocztą elektroniczną na adres e-mail:
dok@mpwik.com.pl;

•

Zakład „Południe”
02-987 Warszawa, ul. Syta 190/192

•

Zakład „Dębe”
05-135 Wieliszew, ul. 600-lecia 20
(Jachranka, ul. Zegrzyńska)

Pozostałe stacje zlewne obsługiwane są
przez inne przedsiębiorstwa.

Wypełnij wniosek o przyjęcie nieczystości
ciekłych, który jest dostępny na stronie:
mpwik.com.pl/view/przyjecie-nieczystosci-cieklych-do-stacji-zlewnych-zakladu.

Stacja zlewna w Zakładzie
„Południe” ul. Syta 190/192
eksploatowana przez MPWiK
Stacja zlewna przy
ul. Jagiellońskiej 63
eksploatowana przez MPO
Stacja zlewna przy
ul. Odlewniczej 6 eksploatowana
przez PHU DUDZIŃSCY
Stacja zlewna w Jachrance
eksploatowana przez MPWiK
Stacja zlewna przy ul. Poznańskiej
eksploatowana przez MZO
w Pruszkowie
Stacja zlewna w Ząbkach
eksploatowana przez PWiK
w Ząbkach
Stacja zlewna w Legionowie
eksploatowana przez PWK
Legionowo

Akceptacja lub odrzucenie wniosku zostanie
potwierdzone drogą pisemną.
Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz powiadomienie o możliwości
przyjęcia nieczystości ciekłych, w którym poprosimy o dostarczenie do MPWiK aktualnej
decyzji pozwalającej na świadczenie usług
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(w treści zezwolenia powinna być wskazana
nazwa stacji zlewnej)
Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy,
na podstawie której będziesz mógł dokonywać zrzutu nieczystości ciekłych.
W przypadku decyzji negatywnej zostaniesz
o tym powiadomiony w formie pisemnej
wraz z podaniem przyczyny.

