
 

 

Warszawa, 4 kwietnia 2014 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Kompleks mieszkaniowy Apartamenty Saska Nad Jeziorem realizowany jest w oparciu o trzy 

prawomocne pozwolenia na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Dom 

Development S.A. wszystkie swoje inwestycje rozpoczyna dopiero po uzyskaniu prawomocnego 

pozwolenia na budowę. Pozwolenia takie każdorazowo są poprzedzane analizami, uzgodnieniami z 

odpowiednimi urzędami oraz przygotowaniem dokumentacji technicznej uwzględniającej miejscowe 

uwarunkowania.  

Inwestycja jest prowadzona wyłącznie na terenie, którego właścicielem jest Dom Development 

(poglądowa mapa w załączeniu). Teren Jeziora Gocławskiego oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo nie 

należy do Dom Development. Pomimo tego, jako inwestor, z własnej woli spółka prowadzi regularne 

akcje oczyszczania tego terenu. Dodatkowo, wzdłuż Kanału Gocławskiego zostały wybudowane przez 

Dom Development ławeczki wypoczynkowe, teren ten został zagospodarowany i obecnie jest 

dostępny dla mieszkańców Gocławia. 

Budynki Apartamentowe Saska Nad Jeziorem zostały zaprojektowane tak, aby tylko ich podwórka 

miały kameralne wygrodzenia, tym samym pozostawiając teren dookoła dostępny dla wszystkich 

mieszkańców dzielnicy. Pomiędzy budynkami i wzdłuż nich, realizowane będą ogólnodostępne ścieżki 

spacerowe prowadzące nad jezioro. Oznacza to, że z tych ścieżek będą mogli korzystać wszyscy 

mieszkańcy okolicy. Ogólnodostępne ścieżki piesze, zgodnie z projektem osiedla, będą także 

wykonane wzdłuż Kanału Gocławskiego na odcinku od ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego i będą 

prowadziły bezpośrednio nad jezioro.  

Dom Development, przygotowując się do budowy inwestycji, przygotował raport oddziaływania na 

środowisko. Po analizie jego wniosków, spółka podjęła decyzję o tym, by płyta garażu podziemnego, 

stanowiąca płytę fundamentową budynków, które powstaną w sąsiedztwie Jeziora Gocławskiego, 

została wykonana na palach. Takie rozwiązanie pozwoli na swobodny przepływ wód podziemnych 

oraz wyeliminuje konieczność pompowania wód gruntowych w trakcie budowy budynków. 

Zaprojektowano specjalnie dla tej inwestycji tylko jeden poziom garaży podziemnych posadowionych 

ponad poziomem wód gruntowych. Dodatkowo osiedle wyposażone zostanie w tzw. system 

rozsączający, którego działanie polega na rozprowadzeniu wód opadowych na terenie inwestycji, a 

nie odprowadzenie tej wody do kanalizacji deszczowej, dzięki czemu zasilane będą wody podziemne.   



 
 

 

Na etapie przygotowań do realizacji inwestycji, zgodnie z otrzymanymi pozwoleniami, inwestor, w 

ramach pielęgnacji i prac porządkowych tego terenu, dokonał wycięcia drzew i krzewów, w dużej 

części owocowych, które nie wymagają formalnej zgody. Prace te zostały wykonane w okresie 

zimowym, a zamiar ich wykonania został wyprzedzająco zgłoszony do Wydziału Ochrony Środowiska 

Urzędu Praga Południe. Na etapie I inwestycji dokonano wycinki drzew na podstawie decyzji 

administracyjnej wydanej przez Urząd Dzielnicy Praga Południe, po wniesieniu stosowanej opłaty . Na 

pozostałe dwa etapy inwestycji Dom Development SA złożył wniosek na wydanie kolejnych zgód na 

wycięcie drzew wymagających decyzji Urzędu. Warto jednocześnie podkreślić, że Dom Development 

zasadził w bliskiej lokalizacji Apartamentów Saska Nad Jeziorem, tj. na osiedlu Saska realizowanym 

przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego w Warszawie, kilkadziesiąt dorosłych drzew, które stanowią 

obecnie ogólnodostępny teren parkowy o powierzchni 1 ha. 

Częściowo na terenie realizowanej obecnie inwestycji znajdowała się również górka, zimą przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych wykorzystywana przez amatorów jako saneczkowa. 

Inwestor, zobowiązał się pomóc w usypaniu nowej górki, jak tylko Urząd Dzielnicy Praga Południe 

wskaże dogodnie miejsce.  

Realizując wcześniejsze inwestycje w tym rejonie inwestor wybudował dwie ogólnodostępne ulice: 

Generała Skalskiego oraz przedłużenie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Dodatkowo przebudowane 

zostało skrzyżowanie z ul. Bora-Komorowskiego. Te nowe inwestycje infrastrukturalne znacznie 

przyczyniły się do poprawienia komunikacji w tym rejonie dzielnicy, oraz wpisują się w strategię 

rozwoju miasta.  

 

Łączę wyrazy szacunku, 

Radosław Bieliński 

Rzecznik Prasowy Dom Development S.A. 

 

 


