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P E T Y C J A 

 

Szanowna Pani Burmistrz, 

 

  My, niżej podpisani mieszkańcy ulic Edmunda Jankowskiego, Mirtowej, Mydlarskiej   

oraz Sumaków zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową 

brakującej części ulicy Mydlarskiej.  

 Prośbę swą motywujemy fatalnym stanem przedmiotowej drogi. Ulica Mydlarska na jej 

południowym odcinku jest dziurawa, pełna kolein i wystających studzienek. Przejazd tą częścią drogi 

wymaga nadzwyczajnej ostrożności i naraża pojazdy na uszkodzenia zawieszenia, podwozia i 

karoserii. Szczególnie krytyczny stan nawierzchni ma miejsce w okresie intensywnych opadów oraz 

w okresie zimowym. W takich okresach nie jest możliwe dojście do wielu posesji. Z uwagi na zły 

stan nawierzchni mamy trudności ze sprowadzeniem samochodów służb medycznych, wywozem 

nieczystości stałych i płynnych oraz zamówieniem taksówki do swoich nieruchomości. 

 Dodatkowym problemem są coraz liczniejsze, niebezpieczne pęknięcia na ścianach 

wewnętrznych mieszkań w budynkach Mirtowa 3N oraz Mirtowa 4 spowodowane przejazdami 

samochodów ciężarowych po betonowych płytach ułożonych w początkowej części brakującej ulicy, 

przede wszystkim transportujących nieczystości płynne i śmieci, które pokonują ww. odcinek ulicy 

kilkanaście razy w ciągu doby z niedostosowaną prędkością i masą pojazdu wobec istniejących w 

tym miejscu warunków drogowych. 

 Pragniemy podkreślić, iż wnioskujemy o utwardzenie nawierzchni przedmiotowej  

drogi od dwóch lat. Do chwili obecnej przy finansowym współudziale mieszkańców ulic 

Jankowskiego i Sumaków zostało wykonane korytowanie drogi, wyłożenie destruktu oraz regulacja 
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studzienek jako przygotowanie pod nakładkę asfaltową. Niestety wskutek braku warstwy asfaltowej 

wykonane prace uległy zniszczeniu i w żadnym stopniu nie poprawiły stanu drogi. 

 Informujemy jednocześnie, że przed wyborami samorządowymi w 2010 r., poprzedni Zarząd 

Dzielnicy Wawer zapewniał nas, iż utwardzenie drogi asfaltem nastąpi w najbliższym czasie. 

Niestety do dnia dzisiejszego nic się w tej sprawie nie dzieje.  

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) jednym z zadań (a więc i obowiązków) gminy jest 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. poprzez utrzymywanie w należytym stanie dróg 

gminnych. Zgodnie z art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 

r., Nr 81, poz. 838 z późn.zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały 

rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Uchwałą Nr XXXVII/846/2004 

Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie zaliczenia niektórych 

dróg w m.st. Warszawie do kategorii dróg gminnych, ulica Mydlarska została zaliczona do kategorii 

dróg gminnych w m.st. Warszawa (załącznik nr 13 do ww. uchwały). Zarządcą drogi gminnej jest, 

zgodnie z przepisami powyższej ustawy (art.19), wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do  

obowiązków zarządcy należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, przeprowadzanie 

okresowych kontroli stanu dróg, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

opracowanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg.  

 W odpowiedzi na niniejsze pismo oczekujemy przedstawienia przez Wydział Infrastruktury 

Urzędu Dzielnicy Wawer harmonogramu realizacji inwestycji polegającej na budowie brakującej 

części ulicy Mydlarskiej obejmującej utwardzenie nawierzchni, instalację oświetlenia ulicznego oraz 

wykonanie chodników i progów zwalniających prędkość jazdy pojazdów w tym obszarze. 

Dopuszczamy również możliwość wykonania jedynie warstwy asfaltowej jako tymczasowego 

rozwiązania poprawy stanu drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom dzielnicy do 

momentu zakończenia prac związanych z budową kanalizacji w tej części dzielnicy. 

 Oczekując odpowiedzi liczymy na zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie naszej petycji. 

   

 Z poważaniem  

 

 niżej podpisani mieszkańcy Dzielnicy Warszawa-Wawer 

 

 

Załączniki: 

 Załącznik nr 1. Podpisy mieszkańców i właścicieli nieruchomości Dzielnicy Wawer  

m.st. Warszawy wnioskujących o budowę brakującej części ulicy Mydlarskiej 

  


