Informacja prasowa MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie kolejnego etapu modernizacji kolektora Burakowskiego
Kolejny etap modernizacji kolektora Burakowskiego – czasowa zmiana organizacji ruchu
na ul. Marymonckiej
Od piątku, 3 stycznia ok. godz. 23.00 będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu na ul.
Marymonckiej w kierunku centrum pomiędzy ulicami B. Podczaszyńskiego i A.
Sacharowa. Zmiany są związane z budową tymczasowej komory zlokalizowanej za
skrzyżowaniem z ul. B. Podczaszyńskiego.
Modernizacja kolektora Burakowskiego na odcinku blisko 5 km, polegająca na uszczelnieniu i
wzmocnieniu jego konstrukcji, trwa od wiosny 2019 r. Prace są realizowane w uzgodnieniu z
Urzędem m.st. Warszawy oraz pod nadzorem ekspertów z Politechniki Warszawskiej.
Odremontowany kanał będzie pełni rolę m.in. zbiornika retencyjnego, w którym będzie możliwe
magazynowanie nadmiaru wód opadowych spływających do kanalizacji podczas intensywnych
opadów.
Od piątku, 3 stycznia ok. godz. 23.00 wyłączona z ruchu będzie jezdnia prowadząca w kierunku
centrum. Objazd zostanie poprowadzony ulicami B. Podczaszyńskiego – J. Kasprowicza – A.
Sacharowa. Taką trasą pojadą autobusy linii 121 (w kierunku przystanku Gwiaździsta) oraz linii
150 (poranne kursy wydłużone do przystanku Metro Marymont).
Szczegółowa informacja o zmianach w kursowaniu autobusów oraz trasie objazdów są dostępne
na stronach: https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2019/12/31/modernizacja-kanalizacji-sanitarnej-wul-marymonckiej/ oraz www.infoulice.um.warszawa.pl i www.facebook.com/infoulice
Kolektor Burakowski został wybudowany w latach 60. XX w., a jego trasa przebiega przez
Żoliborz i Bielany. Aktualnie, na odcinku blisko 5 km, trwa jego renowacja – do środka
montowane są moduły GRP wykonane z żywic poliestrowych. Przestrzeń pomiędzy starym
kolektorem a modułami wypełniona będzie iniektem. Łącznie zostanie wykorzystanych około
1600 takich segmentów, których długość sięga od 1 m do 2,3 metra. Średnica modułów wynosi
od 1,7 m do 3 m, a waga ok. 2 tony. Modernizacja kolektora była możliwa po wybudowaniu
kolektora Burakowskiego Bis.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i
oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, a prace modernizacyjne potrwają do września
2021 r. Prace renowacyjne na zlecenie MPWiK prowadzi konsorcjum firm: BLEJKAN S.A.,
ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. i TERLAN sp. z o.o
Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi oraz
prosimy o wyrozumiałość. O kolejnych zmianach będziemy informować.

