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Warszawa, 24 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: zapewnienia dojazdu do ulicy Peonii od ulicy Trakt Lubelski 

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

niniejszą interpelację w sprawie zapewnienia dojazdu do ulicy Peonii od ulicy Trakt Lubelski. 

W związku z rozpoczęciem budowy żłobka w osiedlu Nadwiśle, mieszkańcy ulicy Peonii zostali 

pozbawieni wyjazdu do ulicy Trakt Lubelski. Istniejący natomiast wyjazd ulicą Peonii w stronę Wału 

Miedzeszyńskiego jest bardzo wąski i znacznie bardziej oddalony od większości zabudowań w tym 

rejonie, które zlokalizowane są bliżej ulicy Trakt Lubelski.  

W planie zagospodarowania terenu, opracowanego w ramach dokumentacji projektowej budowy 

żłobka przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie, jest przewidziany pas terenu o szerokości 10 metrów 

łączący istniejącą drogę wewnętrzną przechodzącą w ulicę Peonii oraz ulicę Trakt Lubelski. Ten pas 

terenu, zlokalizowany od południowej strony budowanego żłobka, będzie zapewne docelowo 

stanowił drogę dojazdową do żłobka i planowanej przychodni zdrowia. 

Z uwagi na brak środków finansowych przewidzianych na budowę drogi w tym miejscu, w imieniu 

mieszkańców zwracam się z prośbą o udostępnienie tego pasa terenu poprzez jego wykoszenie,  

wyrównanie oraz ustanowienie wyjazdu w ulicę Trakt Lubelski, a tym samym umożliwienie przejazdu 

mieszkańcom kilkudziesięciu posesji zlokalizowanych pod adresami od Peonii 20. Na przedmiotowym 

pasie terenu nie będą prowadzone prace budowlane, za wyjątkiem samego zjazdu w ulicę Trakt 

Lubelski, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby już teraz umożliwić tędy przejazd 

mieszkańcom i ułatwić im codzienną komunikację.  

Jednocześnie, zwracam się z prośbą o złożenie wniosku o wprowadzenie do budżetu m.st. Warszawy 

inwestycji związanej z budową przedmiotowej drogi. 

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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