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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:  instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Lucerny przy  

ul. Mydlarskiej 

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

składam niniejszą interpelację w sprawie instalacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w 

ul. Lucerny przy ul. Mydlarskiej. 

Ruch samochodowy w ul. Lucerny jest coraz większy - już teraz często trudności sprawia wyjazd z 

bocznych ulic i włączenie się do ruchu w tej ulicy. Jeszcze trudniejsze jest przejście pieszo na drugą 

stronę ulicy. W najbliższych tygodniach spodziewane jest dodatkowe zwiększenie ruchu 

samochodowego w ul. Lucerny po zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu ulic Zwoleńska – 

Żegańska i uruchomieniu przejazdu przez tory w ciągu ul. Lucerny przy kolejowym przystanku 

osobowym Warszawa-Anin. Sytuacja w ul. Lucerny będzie zatem jeszcze trudniejsza w związku z 

nadchodzącymi zmianami w organizacji ruchu. 

Uzasadnione obawy o bezpieczeństwo na ulicy Lucerny mają rodzice uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 86 im. Bronisława Czecha przy ul. Korynckiej 33 oraz Gimnazjum nr 102 przy ul. Wichrowej 4. 

Duża liczba dzieci w drodze do tych szkół codziennie przechodzi przez ul. Lucerny. Bardzo często 

uczniowie mają zajęcia popołudniowe w szkole i podczas powrotów do domu na przejściu dla 

pieszych nie pracuje już „Pan Stopek”, który pomaga dzieciom w przedostawaniu się na drugą stronę 

ulicy.   

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o instalację sygnalizacji świetlnej „na żądanie” na 

przejściu dla pieszych w ul. Lucerny przy ul. Mydlarskiej. 

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

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 


