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Warszawa, 20 grudnia 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: realizacji oświetlenia w ulicy Osadniczej 

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

niniejszą interpelację w sprawie realizacji oświetlenia w ulicy Osadniczej. 

Od wielu już lat mieszkańcy osiedla Sadul proszą władze dzielnicy Wawer o realizację oświetlenia w 

ul. Osadniczej, na odcinku od Gajowej do Mieleckiej. Na tym odcinku drogi, po zmroku, panują 

egipskie ciemności z uwagi na brak oświetlenia ulicznego. Stanowi to zagrożenie dla poruszających się 

tą drogą publiczną, tym bardziej, że nie ma tutaj chodnika po żadnej ze stron ulicy. 

W 2012 roku Urząd Dzielnicy Wawer, informował w pismach do mieszkańców, iż zgodnie z 

wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich "nowe urządzenia oświetlenia ulicznego należy lokalizować 

wyłącznie na działkach, dla których m.st. Warszawa jest właścicielem (władającym)" oraz, że "w celu 

wybudowania przedmiotowego oświetlenia ulicznego właściciele działek, po których będzie 

przebiegała inwestycja muszą ustanowić granice własności pasa drogowego ok. 0,8m od krawędzi 

jezdni oraz notarialne ograniczenie prawa własności na rzecz m.st. Warszawy na trasie przebiegu kabla 

i posadowienia słupów". 

Zlokalizowana na tym odcinku ulicy Osadniczej działka nr 156 z obrębu 3-11-24 wydaje się spełniać 

powyższe wymagania - jest własnością m.st. Warszawy i wychodzi ok. 2m poza krawędź jezdni ul. 

Osadniczej.  

Zwracam się z prośbą o realizację oświetlenia ul. Osadniczej oraz uregulowanie sprawy własności 

wszystkich działek zlokalizowanych w pasie drogowym tej ulicy, która jest zaliczona do kategorii dróg 

gminnych, publicznych. 

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

