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Warszawa, 17 maja 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:  uwzględnienia w projekcie ronda Bronowska / Masłowiecka / Wodniaków wiat 

przystankowych na przyległych przystankach autobusowych 

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

niniejszą interpelację w sprawie uwzględnienia w projekcie ronda Bronowska / Masłowiecka / 

Wodniaków wiat przystankowych na przyległych przystankach autobusowych. 

W bieżącym roku planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu dróg Bronowska, Masłowiecka i 

Wodniaków. Na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wawer powstał projekt budowlany dla tego ronda, który 

niestety nie przewiduje realizacji wiat przystankowych na przyległych przystankach autobusowej 

komunikacji miejskiej (WODNIAKÓW01 i WODNIAKÓW02).  

Realizacja przedmiotowego ronda planowana jest poprzez uzyskanie decyzji ZnRID, co umożliwia 

poszerzenie pasa drogowego poprzez przejęcie części sąsiadujących z drogą nieruchomości za 

odszkodowaniem. Uważam, że dużym niedopatrzeniem byłoby pozostawienie przebudowywanego 

odcinka ulicy Bronowskiej, która jest zresztą jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w 

dzielnicy Wawer, bez wiat przystankowych.  

Zwracam się w związku z tym z prośbą o uwzględnienie w projekcie budowy ronda Bronowska / 

Masłowiecka / Wodniaków przedmiotowych wiat przystankowych poprzez odpowiednie poszerzenie 

projektowanego pasa drogowego w tych miejscach. Sądzę, że w przypadku niezrealizowania wiat 

przystankowych wspólnie z rondem, biorąc pod uwagę fakt przejścia przez procedury administracyjne 

związane z uzyskaniem decyzji ZnRID, nie będzie możliwości realizacji tych wiat przez wiele 

następnych lat. Mieszkańcy pozostaliby zatem na bardzo długi okres czasu z kolejnym 

prowizorycznym rozwiązaniem w tym zakresie. 

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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