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RAFAŁ  CZERWONKA
Radny  Dzielnicy  'awer  m.st.  'Warszawy

tel. +48  6g7  030  782

e-maiL: kontakt@rafa1czerwonka.pl
www.rafa1czerwonka.pl

Rada  Dzielnicy  Wawer

m.st.  '#arszawy

ul.  żegańska  s

o4-7s3  '#arszawa

Warszawa,  31 lipca  2019  roku
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Zatząd  Dzielnicy  Wawet  m.st.  Watszawy

ul.  Żegańska  1

04-713  Watszawa

Za  pośtednictwem:

Ptzewodniczącego  Rady  Dzielnicy  Wawet

Pana  Michała  Żebtowskiego

INTERPELACJANR  ,.'lk!.-.'!)...
w  sptawie:  kompleksowej  naptawy  sktzyżowania  ul.  Węglatskiej  i ul.  Lucetny

Zgodnie Z S 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z drńa 14 stycznia 2010 roku składam
niniejszą  interpelację  w  sprawie  kompleksowej  naprawy  skrzyżowania  ul.  Węglarskiej  i ul.  Lucerny.

Pas  drogowy  ulicy  Lucerny,  przy  jej  skrzyżowaniu  z ulicą  Węglarską  jest  od  wielu  latw  bardzo  złym  stanie

tecbnicznym,  uniemożliwiającym  bezpieczne  poruszanie  się  samochodami  i  rowerami.  Oprt'cz

uszkodzonych  krawędzi  jezdrń,  występuje  m bardzo  duże  zagłębieie  terenu,  w którym  po  każdym

deszczu  stoi  woda  tworząc  głęboką  kałużę.  Zirną  twotzą  się  tu  zlodowacenia  i duże  koleiny.

Systematyczne  zgłaszanie  tego  problemu  przez  mieszkańców,  a następnie  prowizoryczne  poprawiarńe,

tego  skrzyżowania  poprzez  zasypanie  zagłębienia  kruszywem  przynosi  bardzo  krótkotrwały,  niemal

niezauważalny  efekt.

Załączam  zdjęcia  uwidaczrńające,  że stan  techniczny  sktzyżowania  ul. Lucerny  i ul. Węglatskiej,  nie

ztnienia  się na  przełomie  ostatnich  lat.

Zwtacam  się  z w  związku  z tym  o kompleksową  naprawę  przedrniotowego  skrzyżowania.

Zgodnie  z art.  24  pkt  6 Ustawy  o samorządzie  gtninnym  z drńa  8 marca  1990  roku  wnoszę  o udzielenie

odpowiedzi  w  ciągu  14  dni.

Z po, a.żńaniem, [

Rafał  Czerwonka
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Fotografie  skrzyżowania  ul.  Węglarskiej  i ul.  Lucetny

Sktzyżowarńe  ul. Węglarskiej  i ul. Lucerny  w sierprńu  2017 roku.  Fotogtafia  z mojego  zgłoszenia  do

Wydziału  Infi'astruktury  Urzędu  Dzielnicy  Wawer  w dniu  21.08.2017
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Skrzyżowanie  ul. Węglarskieji  ul. Lucerny  w styczniu  2018  roku.  Fotografie  z mojego  zgłoszenia  do

Wydziału  Infrastruktury  tJrzędu  Dzielnicy  Wawer  w dniu  19.01.2018
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Fotografie skrzyżowania ul. Węglarskiej  i ul. Lucerny
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Skrzyżowaie  ul. Węglarskieji  ul. Lucerny  w  lipcu  2019  roku.
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