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Warszawa, 17 czerwca 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: poszerzenia zakresu budowy ul. Jeziorowej o odcinek do ul. Bronowskiej 

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

składam niniejszą interpelację w sprawie przedłużenia ulicy Jeziorowej do ul. Bronowskiej. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014-2016 przewidziane 

zostały środki finansowe na zadanie pn. „Budowa ul. Jeziorowej”. Zakres tego zadania, zgodnie z 

opisem wydatku inwestycyjnego w załączniku dzielnicowym do projektu uchwały budżetowej m.st. 

Warszawy na 2015 rok dla dzielnicy Wawer obejmuje „opracowanie projektu technicznego i budowę 

ulicy Jeziorowej na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej o długości 1.160 m”.  

W ramach wspomnianej inwestycji pominięty został, przewidziany w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, nieistniejący odcinek ulicy Jeziorowej od 

okolic posesji Jeziorowa 59 do ul. Bronowskiej o długości ok. 390 m. Ten dodatkowy odcinek ul. 

Jeziorowej jest na tyle istotny, że unormowałby sposób dojazdu do osiedli zlokalizowanych przy ul. 

Jeziorowej. Bez tego odcinka ulicy Jeziorowej ruch samochodowy będzie się w dalszym ciągu 

odbywał wśród tzw. „starej zabudowy” w ulicach Masłowiecka i Przygodna, w tym bezpośrednio 

przy Szkole Podstawowej nr 109. Zasadnym jest zatem, aby ulicę Jeziorową wybudować od razu w 

docelowym jej przebiegu co najmniej do ul. Bronowskiej. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o poszerzenie zakresu inwestycji związanej z budową 

ul. Jeziorowej o odcinek od okolic posesji Jeziorowa 59 do ul. Bronowskiej. 

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

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 


