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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, 18 maja 2016 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:  udrożnienia drogi bez nazwy zlokalizowanej na działkach od nr 55/10 do nr 55/17 

z obrębu 3-13-11 oraz na działce nr 32/4 z obrębu 3-13-10 

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

niniejszą interpelację w sprawie udrożnienia drogi bez nazwy zlokalizowanej na działkach od nr 55/10 

do nr 55/17 z obrębu 3-13-11 oraz na działce nr 32/4 z obrębu 3-13-10. 

Droga bez nazwy, zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 

55/15, 55/16 i 55/17 z obrębu 3-13-11 oraz na działce nr 32/4 z obrębu 3-13-10 o szerokości  

ok. 5 metrów powinna stanowić główny dojazd do sąsiadujących bezpośrednio z tą drogą 

nieruchomości. Niestety droga ta nie jest w chwili obecnej przejezdna – w wielu miejscach jest 

zarośnięta, w jednym miejscu drogę tarasuje przewrócone drzewo,  a począwszy od działki nr 55/11  

w kierunku ulicy Wjazdowej leżą liczne śmieci. 

Dla wielu działek ewidencyjnych w tym rejonie toczą się postępowania administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy domów jednorodzinnych (m.in. dla działek 

ewidencyjnych 85/1 i 85/2 z obrębu 3-13-11), a dla wielu działek takie decyzje zostały już wydane 

(m.in. dla działek ewidencyjnych nr 58, 67, 73, 83 z obrębu 3-13-11). W najbliższym czasie właściciele 

tych nieruchomości będą dokonywać zgłoszeń budów na poszczególnych działkach, aby rozpoczynać 

budowy swoich domów.  

W praktyce dojazd do istniejących i budowanych domów odbywać się może jedynie przez drogę na 

działce ewidencyjnej nr 82 z obrębu 3-13-11, która ma niewielką szerokość ok. 3,5 metra.  Do drogi 

tej przylegają bezpośrednio dwa, wybudowane dawno temu budynki jednorodzinne, dla których 

wzmożony ruch w dłuższym okresie czasu mógłby stanowić zagrożenie. 
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W związku z powyższym wnioskuję o udrożnienie drogi na działkach o numerach działkach 

ewidencyjnych nr 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16 i 55/17 z obrębu 3-13-11 oraz 

na działce nr 32/4 z obrębu 3-13-10 . Działki te stanowią własność m.st Warszawy, za wyjątkiem 

działki nr 55/12, która stanowi własność mieszaną Skarbu Państwa, m.st Warszawy i osób 

prywatnych.  

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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