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Warszawa, 31 marca 2015 roku 

 

 

 

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer 

Pana Norberta Szczepańskiego 
 
 
INTERPELACJA NR  ………… 

w sprawie: budowy ulicy Paczkowskiej na odcinku od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej 

Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku 

zwracam się z wnioskiem w niniejszej interpelacji o budowę ulicy Paczkowskiej na odcinku  

od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej.  

Ulica Paczkowska na odcinku od ul. Pomiechowskiej do ul. Mrówczej to w chwili obecnej doły, 

zarośla oraz krzewy i drzewa utrudniające przejazd tą ulicą. W okresie zimowym mieszkańcy mają 

utrudniony wyjazd ze swoich posesji z powodu zasp śnieżnych. Często tworzą się tu również 

olbrzymie kałuże. W okresie suchym po każdorazowym przejechaniu samochodu w powietrzu 

unoszą się kłęby kurzu. Od strony ulicy Mrówczej powstał dziki parking samochodowy, przez co 

niszczone są istniejące tam pasy zieleni. Dodatkową udręką mieszkańców tego odcinka  

ul. Paczkowskiej jest zlokalizowanie w jej osi punktu odbioru odpadów zielonych, przez co miejsce 

to stało się całorocznym, niekontrolowanym wysypiskiem śmieci.  

Nieutwardzony odcinek ulicy Paczkowskiej nie jest na dzień dzisiejszy wpisany do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042, mimo iż decyzja o budowie tej ulicy 

zapadła wiele lat temu. Już w 1998 roku wydano Decyzję nr 225/90 o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na utwardzeniu nawierzchni ul. Paczkowskiej na 

odcinku od ul. Mrówczej do ul. Pomiechowskiej (załącznik nr 1). W 2004 roku wszczęto 

postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i poinformowano o tym 

mieszkańców (załącznik nr 2), a w 2005 roku wydano Decyzję nr 586/05 o ustaleniu lokalizacji 

przedmiotowej inwestycji jako inwestycji celu publicznego (załącznik nr 3). Niestety mimo 

uzgodnienia tej inwestycji i opracowania dokumentacji projektowej ulica Paczkowska do dnia 

dzisiejszego nie została wybudowana.  
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W piśmie Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pani Jolanty Koczorowskiej do mieszkańca ulicy 

Paczkowskiej z dnia 18 maja 2012 roku (załącznik nr 4) poinformowano, iż wszystkie uzgodnienia 

dokumentacji projektowej z 2005 roku straciły ważność oraz że omawiana ulica nie znajduje się w 

planach inwestycyjnych na 2012 rok. Niestety budowa ulicy Paczkowskiej nie znalazła się również w 

planach inwestycyjnych na kolejne lata.  

Jak we wstępie, zwracam się z prośbą o podjęcie działań na rzecz budowy nawierzchni ulicy 

Paczkowskiej na odcinku od ul. Pomiechowskiej do ulicy Mrówczej oraz oszacowanie przybliżonego 

terminu realizacji tej inwestycji. 

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer wnoszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Decyzja nr 225/90 z dnia 27.02.1998 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 

inwestycji polegającej na utwardzeniu nawierzchni ul. Paczkowskiej na odc. Od ul. Mrówczej do 

Pomiechowskiej 

2. Zawiadomienie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21.04.2004 r. o wszczęciu postępowania o 

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy 

Paczkowskiej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Pomiechowskiej 

3. Decyzja nr 586/05 z dnia 27.09.2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 

polegającej na budowie ulicy Paczkowskiej na odcinku od ul. Mrówczej do ul. Pomiechowskiej 

4. Pismo Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do Pana Józefa Cieślaka w sprawie budowy  

ul. Paczkowskiej 


