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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: utwardzenia ulicy Mydlarskiej na odcinku od Mydlarskiej 12 do Mydlarskiej 22 

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

składam niniejszą interpelację w sprawie utwardzenia ulicy Mydlarskiej na odcinku od Mydlarskiej 12 

do Mydlarskiej 22. 

Mieszkańcy ul. Mydlarskiej na odcinku od Mydlarskiej 12 do Mydlarskiej 22 o długości  

ok. kilkudziesięciu metrów nie mają utwardzonej nawierzchni od wielu lat. Odcinek ten nigdy nie był 

całkowicie utwardzony, mimo że mieszkańcy częściowo uzbroili teren na własny koszt i zwracali się 

wiele razy z wnioskiem do władz dzielnicy w tej sprawie. Załączam do niniejszej interpelacji 

przykładowy wniosek mieszkańców o utwardzenie przedmiotowego odcinka ulicy Mydlarskiej z dnia 

13 września 2007 roku.  

Przedmiotowy odcinek ulicy jest bardzo zaniedbany – to głównie doły i duże nierówności. 

Mieszkańcy mają utrudniony wyjazd ze swoich posesji. Dużą uciążliwością jest nieprzerwanie 

unoszący się tam kurz, a w czasie deszczu powstające duże rozlewiska wody.  

Przedmiotowy odcinek ulicy jest bardzo intensywnie uczęszczany przez pojazdy szukające dostępu 

do pozostałego odcinka ulicy Mydlarskiej. Ten odcinek drogi znajduje się także w bezpośrednim 

sąsiedztwie realizowanego w tym roku przez Urząd Dzielnicy Wawer terenu rekreacyjnego  

z siłownią plenerową. 

Z uwagi na fakt wieloletnich starań mieszkańców o utwardzenie tego niewielkiego odcinka ulicy 

Mydlarskiej zwracam się z prośbą o pilne podjęcie działań w tej sprawie. 

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

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

Załączniki: 

-  Pismo mieszkańców do Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pana Jacka Duchnowskiego z dnia 13.09.2007 w 

sprawie wykonania nawierzchni drogi na odcinku 45 metrów przy ulicy Mydlarskiej 12 do Mydlarskiej 22.  


