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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, 19 września 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:  uregulowania prawnego i utwardzenia drogi dojazdowej przy posesjach Trakt 

Lubelski 349 do 349F  

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

niniejszą interpelację w sprawie uregulowania prawnego i utwardzenia drogi dojazdowej przy 

posesjach Trakt Lubelski 349 do 349F. 

Mieszkańcy posesji Trakt Lubelski 349 do 349F nie mają możliwości swobodnego i bezpiecznego 

dojazdu do swoich domostw z uwagi na to, że droga dojazdowa znajdująca się przy tych posesjach 

jest mocno zdewastowana. W załączeniu przedstawiam dwie fotografie obrazujące stan 

przedmiotowej drogi. 

Na przedmiotową drogę składają się działki nr 44/1, 44/2 i 44/3 z obrębu 3-13-03 oraz działka nr 1 

z obrębu 3-13-11. Działki nr 44/1, 44/2 i 44/3 są własnością Skarbu Państwa, a działka nr 1 jest we 

władaniu m.st. Warszawy, przy czym nie ma ona ustalonego właściciela. W związku z taką właśnie 

strukturą właścicielską drogi dojazdowej okoliczni mieszkańcy nie mogą podjąć jakichkolwiek działań 

w celu poprawienia stanu tej drogi.  

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przeprowadzenie procedury inwestycyjnej związanej 

z prawnym uregulowaniem własności drogi dojazdowej przy posesjach Trakt Lubelski 349 do 349f 

oraz jej budową. 

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

http://www.rafalczerwonka.pl/
mailto:kontakt@rafalczerwonka.pl
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Załącznik 1 do Interpelacji nr 45(134)/2016. 

Fotografie przedstawiąjące stan drogi przy posesjach Trakt Lubelski 349 do 349F. 
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