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Konsultacje Społeczne w sprawie modernizacji i rozbudowy 

Oczyszczalni Ścieków Czajka

W trakcie postępowania dotyczącego inwestycji 
„Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków 
Czajka” prowadzono konsultacje wśród społeczeństwa 
i organizacji ekologicznych zarówno na etapie 
wydawania decyzji lokalizacyjnych jak i przez cały okres 
realizacji procedowania planowanego przedsięwzięcia. 

W trakcie wydawania decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych przeprowadzono pełną i prawidłową 
procedurę udziału społeczeństwa (obejmującą zarówno 
możliwość składania uwag na piśmie jak i otwartą dla 
wszystkich zainteresowanych rozprawę 
administracyjną). 



Kalendarium Konsultacji Społecznych
MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Grudzień 2004 roku :

• rozpoczęto proces konsultacji społecznych, 

• udostępniono koncepcyjne materiały i dokumentację dotyczące 
planowanej inwestycji jak również sporządzono streszczenia tych 
dokumentów językiem niefachowym i udostępniano wszystkim 
zainteresowanym osobom, 

• na stronach internetowych opublikowano krótką informację 
techniczną dotyczącą inwestycji,



Kalendarium Konsultacji Społecznych
MPWiK w m.st. Warszawie S.A

2005  rok:

• zorganizowano cztery wyjazdy do spalarni osadów ściekowych w 
Berlinie dla zainteresowanych osób. W wycieczkach wzięło udział 
45 osób,

• prowadzono akcję informacyjną za pośrednictwem mediów (prasa 
lokalna), 

• zorganizowano konferencję prasową na terenie OŚ Czajka z 
udziałem władz Spółki i Urzędu Miasta,

• utworzono dwa punkty konsultacyjno – informacyjne – pierwszy w 
budynku Ratusza na Białołęce, drugi w siedzibie MPWiK S.A. 
Jednocześnie udostępniono adres mailowy i numer telefonu za 
pomocą, którego można było uzyskać informację. 

• zorganizowano wiele informacyjnych spotkanie na OŚ Czajka z 
radnymi Dzielnicy Białołęka oraz lokalną społecznością, 
przedstawicielami Stowarzyszenia Nasza Choszczówka,

• przygotowano folder informacyjny dla lokalnej społeczności



Kalendarium Konsultacji Społecznych
MPWiK w m.st. Warszawie S.A

2005 cd:

• zorganizowano spotkanie przedstawicieli Spółki i eksperta z AGH w 
Krakowie w siedzibie Spółki z przewodniczącymi rad mieszkańców 
osiedli dzielnicy Białołęka,

• zorganizowano posiedzenie połączonych komisji Rady Warszawy: 
Samorządu i Infrastruktury, przedstawicieli MPWiK S.A. oraz 
przedstawicieli mieszkańców. Zaproponowano zawarcie umowy 
społecznej.

• spotkanie z Komitetem Protestacyjnym w którym wzięli udział: 
Prezydent Warszawy, Przewodniczący Rady Nadzorczej MPWiK 
S.A. i Wiceprezes MPWiK S.A.

• w maju 2005 projekt umowy społecznej został zatwierdzony przez 
Burmistrza i przekazany Komitetowi Protestacyjnemu,

• wielokrotna emisja spotu informacyjnego z udziałem ekspertów oraz 
mieszkańców Białołęki wspierającego program uporządkowania 
gospodarki ściekowej w Warszawie. 



Kalendarium Konsultacji Społecznych
MPWiK w m.st. Warszawie S.A

2005 cd.:

• organizacja wystawy „Wisła będzie czystsza …” w holu ratusza na Białołęce i 
centrum handlowym.

• dystrybucja ulotek prezentujących merytoryczną odpowiedź na zarzuty kierowane 
przez komitet protestacyjny oraz broszury stanowiącej kompendium wiedzy o 
projekcie w zakresie wyznaczonym przez pytania interwenientów skierowane do 
MPWiK S.A. 

• organizacja spotkań z Radnymi Dzielnicy Białołęka,

• przeprowadzenie badania opinii publicznej przez OBOP zleconej przez MPWiK S.A. 
dotyczącej inwestycji realizowanej na OŚ Czajka.

• organizacja na OŚ Czajka Pikniku Rodzinnego „Sprzątamy Świat – oczyszczamy 
Wisłę” połączonego z rozstrzygnięciem konkursu rysunkowego „Zielona Warszawa”,

• organizacja wystawy informacyjnej na Stacji Filtrów MPWiK S.A. dotycząca inwestycji 
na Czajce,

• udział MPWiK S.A. w spotkaniach „Warszawskiej Platformy Współpracy”  w ramach 
projektu Unii Europejskiej Phare PL2003/IB/EN01 prowadzonego przy Ministrze 
Środowiska, organizowanych na neutralnym gruncie w stosunku do sporu wokół 
inwestycji na OŚ „Czajka”. Spotkania odbywały się z udziałem ekspertów 
reprezentujących różne kraje Unii Europejskiej – W. Brytanii, Holandii i Austrii.



Kalendarium Konsultacji Społecznych
MPWiK w m.st. Warszawie S.A

2006 rok:

• mailing ankiety do mieszkańców Dzielnicy Białołęka, ankieta została 
również zamieszczona na stronie internetowej MPWiK S.A. oraz w gazecie 
lokalnej,

• dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących inwestycji na OŚ 
Czajka w trakcie Obchodów Dnia Ziemi w Warszawie oraz imprez 
okolicznościowych w których MPWiK S.A. brało udział.

• organizacja Pikniku dla mieszkańców Warszawy z okazji 120-lecia 
Wodociągów Warszawskich w trakcie którego można było uzyskać 
informacje dotyczące modernizacji i rozbudowy OŚ Czajka oraz pobrać 
materiały informacyjne,

• badanie opinii publicznej przez TNS OBOP co do wyboru jednego z trzech 
wariantów (wizualizacji architektonicznej) Oczyszczalni Ścieków "Czajka", 
z uwzględnieniem zakładu termicznego unieszkodliwiania osadów 
ściekowych,

• kontynuacja umieszczania materiałów informacyjnych w prasie stołecznej 

i lokalnej.



Kalendarium Konsultacji Społecznych
MPWiK w m.st. Warszawie S.A

2006 rok cd.:

• Drzwi Otwarte na Oczyszczalni Ścieków Czajka zorganizowane 
dwukrotnie w  miesiącu grudniu.

• Prowadzenie pisemnej korespondencji wspólnie z Biurami Urzędu 
Miasta st. Warszawy wyjaśniającej i uzasadniającej wybór lokalizacji 
OŚ Czajka z Komitetem Protestującym.

• Międzynarodowa konferencja pt. „Termiczne przekształcanie 
osadów ściekowych”. Konferencja była przygotowana przez Biuro 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przy współudziale Spółki. W 
trakcie zorganizowanej w czasie przerwy  konferencji prasowej, 
reprezentujący świat naukowy krajowi eksperci w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej i zagospodarowania komunalnych 
osadów ściekowych zaprezentowali swoje stanowisko w kwestii 
wyboru metody zagospodarowania komunalnych osadów 
ściekowych.



Kalendarium Konsultacji Społecznych
MPWiK w m.st. Warszawie S.A

2007 rok: 

• prowadzenie pisemnej korespondencji wspólnie z Biurami Urzędu Miasta st. 
Warszawy wyjaśniającej i uzasadniającej wybór lokalizacji OŚ Czajka z Komitetem 
Protestującym,

• rozprawa administracyjna dotycząca inwestycji (maj 2007 r.),

• podpisanie porozumienia dotyczącego inwestycji na OŚ Czajka pomiędzy UM 
st. Warszawy i MPWiK S.A.,

• raport potwierdzający spełnienie warunku decyzji Komisji Europejskiej z dnia 9 
grudnia 2005 r., tj. dowody potwierdzające, iż modernizacja oczyszczalni ścieków 
„Czajka” oraz budowa spalarni osadów zostały objęte oceną oddziaływania na 
środowisko zgodnie z dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985r. (85/337/EWG)-
pkt.11.1 Decyzji, 

• zawiązanie zespołu roboczego ds. Czajki przy udziale Urzędu Miasta st. Warszawy,

• udział przedstawicieli MPWiK Pikniku „Zielona Białołęka” – wystawienie stoiska 
informacyjnego dotyczącego inwestycji na Białołęce, 

• drzwi Otwarte na Oczyszczalni Ścieków Południe zorganizowane dla mieszkańców 
Dzielnicy Białołęka,

• uruchomienie dyżurów eksperta infoczajka (telefon, adres mailowy).



Rada Społeczna do spraw realizacji Projektu „Zaopatrzenie w 

wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” - Faza III

2008 rok:
Powołanie Rady Społecznej do spraw realizacji Projektu „Zaopatrzenie w wodę i 
oczyszczanie ścieków w Warszawie” - Faza III, której głównym zadaniem jest rozszerzony 
dialog społeczny połączony z edukacją ekologiczną oraz pełną informacją o planach rozbudowy i 
modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Spotkania Rady zwoływane są raz na kwartał przez 
Przewodniczącego Rady.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele: 

• środowisk akademickich merytorycznie związanych z problematyką ochrony środowiska i 
zasobów wodnych oraz zagadnieniami termicznej  utylizacji osadów ściekowych,

• pozarządowych organizacji ekologicznych i stowarzyszeń obywatelskich będących stroną w 
postępowaniu i przedmiotowo zainteresowanych Projektem,

• samorządu lokalnego właściwego miejscowo dla realizacji Projektu,

• jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta st. Warszawy zaangażowanych 
w realizację Projektu,

• liderów opinii rekrutujący się ze środowisk opiniotwórczych zainteresowanych Projektem, agend 
rządowych przedmiotowo zainteresowanych Projektem,

• wykonawcy Projektu wyłonionego w ramach postępowania prowadzonego przez MPWiK,

• funduszy ekologicznych,

• MPWiK, w tym konsultant społeczny (moderator).



Rada Społeczna do spraw realizacji Projektu „Zaopatrzenie w 

wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” - Faza III

Do zadań Rady należy opiniowanie i formułowanie propozycji dotyczących:

• prowadzenia dialogu społecznego z mieszkańcami w trakcie, realizacji Fazy III 
i programowania Projektu: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 
w Warszawie”, a w szczególności inwestycji związanych z modernizacją  
i rozbudową Oczyszczalni Ścieków „Czajka” wraz z układem przesyłowym oraz ze 
stacją termicznej utylizacji osadów ściekowych (dalej zwanego „Projektem”),

• bezkonfliktowej realizacji Projektu,

• metod analizowania i wprowadzenia rozwiązań problemów związanych 
z realizacją Projektu w poszczególnych dzielnicach Warszawy, ze szczególnym    
uwzględnieniem dzielnicy Białołęka,

• unikania zagrożeń dla realizacji celów inwestycyjnych Projektu,

• nawiązywania współpracy i wymiany informacji między środowiskami 
reprezentowanymi w Radzie,

• określenia celów edukacyjnych w zakresie przedmiotowo związanym z Projektem,  
w tym m.in. problematyki związanej z wykorzystywanymi technologiami oczyszczania 
ścieków i metodami utylizacji osadów ściekowych.



Inauguracja Centrum Informacyjnego „Czajka”

Już od początku kwietnia 2009 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zaprasza wszystkich mieszkańców 

Warszawy zainteresowanych inwestycją prowadzoną na terenie 
Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, do odwiedzenia nowoczesnego

Centrum Informacyjnego „Czajka” przy ul. Czajki 4/6 w Warszawie.



Ekspozycja Centrum

• Na ścianach wewnątrz 
Centrum eksponowane 
są:

- plansze z wizualizacjami
powstających obiektów,

- schematy technologiczne, 
- opisy, zdjęcia.

• Centrum wyposażono  
w nowoczesny sprzęt 
audiowizualny



Godziny funkcjonowania

Centrum czynne jest 2 razy w tygodniu  
przez 2 godziny. 

Godziny otwarcia:

Wtorek 15.30 – 17.30

Czwartek 15.30 – 17.30

„Czajkobus”

W każdy pierwszy wtorek  miesiąca 
w godz. 15.30-17.30 MPWiK  zapewnia 

bezpłatny transport na trasie:  

Ratusz Białołęka - Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”-

- Ratusz Białołęka.



Wirtualne

Centrum Informacyjne „Czajka”

Na stronach:

www.czajka.mpwik.com.pl

• www.czajka.waw.pl

• www.oczyszczalniaczajka.pl

• www.oczyszczalniaczajka.waw.pl

• www.oczyszczalnia.waw.pl

• www.oczyszczalniasciekow.waw.pl

• www.czystawisla.pl

• www.czystawisla.com.pl

• www.czystawisla.waw.pl

• www.scieki.waw.pl

• www.scieki.info

można znaleźć ciekawe materiały i bieżące informacje dotyczące 
modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków „Czajka” oraz 
prezentację multimedialną obrazującą proces technologiczny 
oczyszczania ścieków na „Czajce”.
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Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza III”

współfinansowany przez Unię Europejską z środków Funduszu Spójności, 

przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych
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Dziękuję za uwagę !


