
                      
 
      
 
 
 
 
 

 
39(44)/2015        www.rafalczerwonka.pl                                 Strona 1 z 2 
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    RAFAŁ CZERWONKA  
Radny Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

     tel. +48 697 030 782 
       e-mail: kontakt@rafalczerwonka.pl 

www.rafalczerwonka.pl                                             
  

Warszawa, 6 maja 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: doprecyzowania zakresu zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy  

Mydlarskiej (14KDL i 43KDD)” 

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

składam niniejszą interpelację w sprawie doprecyzowania zakresu zadania inwestycyjnego „Budowa 

ulicy Mydlarskiej (14KDL i 43KDD)” 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer przewidziane jest zadanie 

inwestycyjne pn. „Budowa ul. Mydlarskiej (14 KDL i 43 KDD)” z okresem realizacji na lata 2014-

2016. Zadanie to jest odzwierciedlone w budżecie dzielnicy Wawer na 2015 rok, a procedury 

związane z jego realizacją już się rozpoczęły.  

Zwracam się z prośbą o zrealizowanie w ramach wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego 

następujących drobnych inwestycji: 

1. Budowa chodnika w ulicy Mirtowej 

Ulica Mirtowa na odcinku ok. 150 metrów, tj. od posesji Mirtowa 18 do skrzyżowania z ulicą 

Mydlarską nie posiada chodnika po żadnej ze stron ulicy. Ruch pieszy odbywa się po jezdni. 

Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych. Ruch samochodowy w ulicy Mirtowej jest 

coraz większy wskutek powstawania w tym rejonie nowej zabudowy jednorodzinnej. 

Realizacja przedmiotowego odcinka chodnika po południowej stronie ulicy Mirtowej na 

odcinku od ulicy Mirtowej 18 do ulicy Mydlarskiej uzupełniałby pieszy ciąg komunikacyjny w 

tym rejonie. Budowa ulicy Mydlarskiej w ramach wspomnianego zadania inwestycyjnego wraz z 

realizacją przedmiotowego odcinka chodnika w ulicy Mirtowej stanowiłaby kompletne 

rozwiązanie techniczne z punktu widzenia spójności i dostępności infrastruktury drogowej.  
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Realizacja chodnika w ulicy Mirtowej była przedmiotem jednego z projektów głosowanych w 

ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok w obszarze Sadul, dzielnicy Wawer, który zdobył 

drugie miejsce spośród wszystkich projektów w tym obszarze. Niestety z powodu niewielkiej 

puli środków przeznaczonych na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego, projekt ten nie 

został zakwalifikowany do realizacji. Wyniki głosowania pokazały jednak jak istotna jest 

realizacja chodnika w ulicy Mirtowej dla mieszkańców osiedla Sadul.  

2. Budowa chodnika w ulicy Mydlarskiej 

Istniejący chodnik po zachodniej stronie ulicy Mydlarskiej zakończony jest na wysokości posesji 

Mydlarska 15A. Wymagane jest w związku z tym uzupełnienie ok. 20 metrów chodnika w 

kierunku południowym do skrzyżowania ulicy Mydlarskiej z ulicą Mirtową tj. do miejsca, od 

którego rozpoczynać się będzie budowa przedłużenia ul. Mydlarskiej w ramach wspomnianego 

zadania inwestycyjnego. Uzupełnienie tego brakującego odcinka chodnika spowoduje powstanie 

spójnego ciągu komunikacyjnego dla pieszych.  

3. Budowa ul. Mirtowej na odcinku od posesji Mirtowa 3N do posesji Mirtowa 3W  

Krótki odcinek nieutwardzonej ul. Mirtowej (ok. 80 metrów) położony jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie ul. Mydlarskiej, tj. na działce o numerze ewidencyjnym 81/2 z obrębu 3-11-32, która 

jest własnością m.st. Warszawy.  

Mieszkańcy tego rejonu wielokrotnie wnioskowali o utwardzenie tej drogi. Z wnioskiem  

o budowę tego odcinka ulicy zwracała się również Rada Osiedla Sadul w interpelacji  

nr 13/RO Sadul z dnia 30 lipca 2014 roku. W odpowiedzi na tą interpelację z dnia 18 sierpnia 

2014 roku Wydział Inwestycji Urzędu Dzielnicy Wawer informował o tym, że możliwość 

objęcia planami inwestycyjnymi dz. ew. nr 81/2 z obrębu 3-11-32 zostanie przeanalizowana na 

etapie prowadzenia prac projektowych w związku z budową (przedłużeniem) ulicy Mydlarskiej.  

 

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

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

 

 

 


