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Warszawa, 23 marca 2017 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: modernizacji ulicy Kadetów 

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

niniejszą interpelację w sprawie modernizacji ulicy Kadetów. 

Ulica Kadetów na odcinku od ulicy Sęczkowej do Kościoła św. Karola Boromeusza pod adresem 

Kadetów 33 jest bardzo niebezpieczna dla uczestników ruchu drogowego. Główne problemy tego 

odcinka ulicy to: 

- niebezpieczne skrzyżowanie ulicy Kadetów z ulicą Henryka Łasaka,  

Szczególnie niebezpieczny na tym skrzyżowaniu jest manewr włączania się do ruchu kierowców 

nadjeżdżających ulicą Henryka Łasaka w ulicę Kadetów – dochodzi tu do niebezpiecznych sytuacji i 

często tworzy się zator w ulicy Łasaka. Z uwagi na wzmożony ruch samochodowy w ulicy Kadetów, 

szczególnie ryzykowne jest przechodzenie przez przejście dla pieszych, zlokalizowane przy tym 

skrzyżowaniu, co jest szczególne istotne z uwagi na bliskie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 128.  

- niebezpieczne skrzyżowanie ulicy Kadetów z ulicą Poprawną, 

Skrzyżowanie to wyprofilowane jest w taki sposób, że włączenie się do ruchu z ulicy Poprawnej w 

ulicę Kadetów w godzinach największego ruchu graniczy z niemożliwością. Na szczególne 

niebezpieczeństwo narażeni są na tym skrzyżowaniu piesi z uwagi na bardzo słabą widoczność 

zlokalizowanego tu przejścia dla pieszych.  
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- brak połączenia istniejących ścieżek rowerowych, 

Istniejąca ścieżka rowerowa w ulicy Kadetów ma przerwę na odcinku od Henryka Łasaka do Kościoła 

św. Karola Boromeusza, co zdecydowania utrudnia poruszanie się rowerzystom na tym odcinku drogi 

i stwarza niebezpieczne sytuacje.  

- brak oświetlenia ulicy Kadetów na odcinku od ulicy Poprawnej do Kościoła św. Karola Boromeusza 

pod adresem Kadetów 33, 

Na tym niewielkim odcinku drogi widoczność jest dodatkowo ograniczona przez brak oświetlenia 

drogi, co przy istnieniu w tym miejscu nieprawidłowo wyprofilowanej ulicy Kadetów, skrzyżowania z 

ulicą Poprawną, zakończenia ścieżki rowerowej, wyjazdu z kościelnego parkingu oraz przejść dla 

pieszych, jest niezwykle niebezpieczne.  

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pilną przebudowę ulicy Kadetów na odcinku od 

ulicy Sęczkowej do Kościoła św. Karola Boromeusza pod adresem Kadetów 33 z zastosowaniem 

wszelkich możliwych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego. 

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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