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Rada Dzielnicy Wawer     
m.st. Warszawy 
ul. Żegańska 1 
04-713 Warszawa 

    RAFAŁ CZERWONKA  
Radny Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

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

www.rafalczerwonka.pl                                             
  

Warszawa, 25 listopada 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:  realizacji odwodnienia ulicy Lucerny 

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

niniejszą interpelację w sprawie realizacji odwodnienia ulicy Lucerny. 

W chwili obecnej odwodnienie ul. Lucerny realizowane jest jedynie za pomocą przydrożnych rowów 

odwadniających. Między innymi z uwagi na jednostronne i jedynie punktowe zlokalizowanie tych 

rowów wzdłuż ulicy Lucerny system ten jest mocno nieefektywny nawet podczas niewielkich opadów 

deszczu czy roztopów. Szczególnie problemtyczne jest to przy skrzyżowaniu ul. Lucerny z ul. Mielecką 

i Antenową oraz na odcinku pomiędzy ul. Węglarską a Klubem Kultury Zastów. W sytuacjach 

większych opadów deszczu problemy z nadmiarem wody w ulicy Lucerny paraliżują komunikację w 

dużej części dzielnicy Wawer. 

Nie jest uzasadnione pozostawienie obecnego systemu rowów przydrożnych dla tak ważnego ciągu 

komunikacyjnego jakim jest ulica Lucerny.  

Aktualnie sytuacja wygląda tak, jakby nie było jednostki m.st. Warszawy odpowiedzialnej za 

rozwiązanie istniejącego problem braku prawidłowego odwodnienia ulicy Lucerny. Zarząd Dróg 

Miejskich w Warszawie w odpowiedzi z dnia 9 listopada 2015 roku na moje Zapytanie w sprawie 

odwodnienia ulicy Lucerny z dnia 30 września 2015 roku poinformował, iż to inwestor budowy 

kanalizacji ściekowej w ulicy Lucerny tj. Spółka MPWiK nie zadbała o to, aby przewidzieć 

odwodnienie ulicy Lucerny w ramach budowy kanalizacji ściekowej. Przedstawiciele Spółki MPWiK 

obecni na Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer w dniu 18 listopada 2015 roku stwierdzili 

natomiast, iż utrzymanie ul. Lucerny jest zadaniem Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i to właśnie 

w kompetencjach tej jednostki leży odwodnienie tej ulicy.  
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Ulica Lucerny jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych w dzielnicy Wawer. Wskutek 

systematycznego zwiększania się ruchu kołowego w tej ulicy realizowane są tam obecnie azyle przy 

przejściach dla pieszych dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zgodnie z „Programem 

Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku” w ciągu ulicy Lucerny planowana jest budowa 

ścieżki rowerowej. Rowy przydrożne zajmują miejsce w pasie drogowym, które może być niezbędne 

do budowy planowanej drogi dla rowerów. 

Zwracam się z wnioskiem o realizację kompleksowego odwodnienia całej ulicy Lucerny poprzez 

budowę dedykowanej kanalizacji burzowej do Kanału Nowej Ujście lub poprzez odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych do ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej w ulicy Lucerny, która na odcinku 

od ul. Trakt Lubelski do ul. Mydlarskiej została już wybudowana, a na odcinku od ul. Mydlarskiej do 

ul. Mrówczej będzie budowana w najbliższym czasie.  

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

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie nr 13 Pana Rafała Czerwonki – Radnego Dzielnicy Wawer z dnia 30.09.2015  

w sprawie odwodnienia ulicy Lucerny . 

2. Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z 9.11.2015 i Zarządu Dróg Miejskich w 

Warszawie z 30.10.2015 na Zapytanie nr 13. 
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