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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: zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Węglarskiej 

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

składam niniejszą interpelację w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Węglarskiej. 

Ulica Węglarska w osiedlu Sadul od momentu jej utwardzenia stała się niezwykle niebezpieczna z 

uwagi na brak chodnika oraz elementów uspokojenia ruchu, takich jak np. progi zwalniające.  

Z powodu braku chodnika ruch pieszy odbywa się po jezdni, co jest niezwykle niebezpieczne z 

uwagi na to, iż na długim odcinku tej jezdni nie ma nawet pobocza tj. nie ma możliwości ucieczki 

przed nadjeżdżającym samochodem. Szczególnie niebezpieczny jest odcinek ulicy Węglarskiej 

przebiegający łukiem – zagrożenie dla pieszych potęguje tam ograniczona widoczność drogi. Ruch 

samochodowy w ulicy Węglarskiej wzrósł dodatkowo po umożliwieniu dojazdu tą ulicą do ulicy 

Lebiodowej i dalej do Traktu Lubelskiego. 

Mieszkańcy korzystający z ulicy Węglarskiej wielokrotnie zwracali się z wnioskami do Urzędu i 

Zarządu Dzielnicy Wawer o wykonanie chodnika i progów zwalniających w tej ulicy.  

W sprawie ulicy Węglarskiej interpelował Radny Dzielnicy Wawer Pan Andrzej Krasnowolski w dniu 

17 lutego 2011 roku. W odpowiedzi z 16 marca 2011 roku Wydział Infrastruktury zapewniał o 

dopisaniu ul. Węglarskiej do listy dróg, na których progi zwalniające mają powstać.  
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Rada Osiedla Sadul złożyła w sprawie ulicy Węglarskiej interpelację z dnia 7 lipca 2014 roku. W 

odpowiedzi z dnia 30 lipca 2014 roku Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla dzielnicy Wawer 

informował o tym, iż przystąpiono do wykonania projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ulicy 

Węglarskiej oraz o tym, iż zakres zmian w organizacji ruchu drogowego, ich koszt i możliwy termin 

wprowadzenia będzie znany po zatwierdzeniu przez inżyniera ruchu m.st. Warszawy.  

Czy informacje, o których mowa jest w odpowiedzi na interpelację Rady Osiedla Sadul są już znane? 

Jaki jest zakres zmian w organizacji ruchu drogowego w ulicy Węglarskiej oraz jaki jest koszt i termin 

wprowadzenia tych zmian? Czy można wreszcie oczekiwać budowy chodnika i progów 

zwalniających w ulicy Węglarskiej w najbliższym czasie? 

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

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 Interpelacja Radnego Dzielnicy Wawer Pana Andrzeja Krasnowolskiego z dnia 17 lutego 2011 roku 

w sprawie wykonania progów zwalniających na ulicy Węglarskiej w osiedlu Sadul 

 Odpowiedź na interpelację Radnego Dzielnicy Wawer Pana Andrzeja Krasnowolskiego  

z dnia 16 marca 2011 roku 

 Interpelacja Rady Osiedla Sadul z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie budowy chodnika i elementów 

uspokojenia ruchu samochodowego w ulicy Węglarskiej 

 Odpowiedź na interpelację Rady Osiedla Sadul z dnia 30 lipca 2014 roku 


