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Warszawa, 30 września 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:  remontu nawierzchni ulicy Trakt Lubelski na odcinku Płowiecka - 

Klimontowska oraz Borowiecka – Wał Miedzeszyński 

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

składam niniejszą interpelację w sprawie remontu nawierzchni ulicy Trakt Lubelski na odcinku 

Borowiecka – Wał Miedzeszyński. 

Ulica Trakt Lubelski na dużym jej odcinku wymaga pilnej modernizacji lub chociażby remontu 

nawierzchni. W ramach odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji wyremontowany został 

jedynie odcinek od ul. Klimontowskiej do ul. Zwoleńskiej. W dramatycznym stanie znajduje się 

nawierzchnia Traktu Lubelskiego na odcinku od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej oraz od ul. 

Zwoleńskiej do ul. Wał Miedzeszyński.  

Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej jest zadaniem inwestycyjnym 

Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie i w chwili obecnej jest projektowany przez 

firmę wybraną w przetargu.  

Żadne działania, mimo wielu interwencji, nie są natomiast w najbliższym czasie przewidziane dla 

Traktu Lubelskiego na odcinku od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej oraz od ul. Borowieckiej do 

ul. Wał Miedzeszyński. Na tym drugim odcinku nie ma nawet kanalizacji sanitarnej. Stan tej ulicy jest 

jednak taki, że nie może ona czekać na budowę kanalizacji w tym miejscu, która planowana jest 

dopiero na 2019 rok.  

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pilny remont nawierzchni ul. Trakt Lubelski na 

odcinku od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej oraz od ul. Borowieckiej do ul. Wał 

Miedzeszyński.  

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 


