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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 ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy
Szpotańskiego na wysokości ulicy Piechurów

ulicą

Mrówczą

a

ulicą

Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku
składam niniejszą interpelację w sprawie realizacji ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą
Mrówczą a ulicą Szpotańskiego na wysokości ulicy Piechurów w osiedlu Sadul w dzielnicy Wawer.
W chwili obecnej nie ma możliwości przejścia i przejazdu z ul. Mrówczej do ul. Szpotańskiego na
bardzo długim odcinku tych ulic tj. od ul. Lucerny do niemalże ul. Zwoleńskej. Mieszkańcy osiedla
Sadul pozbawieni są możliwości dojścia do/z przystanków PIECHURÓW01 oraz
PIECHURÓW02. Mimo iż nazwa tych przystanków wskazuje, że znajdują się one przy ulicy
Piechurów, to nie ma możliwości bezpośredniego przejścia z przystanków do tej ulicy (wymagane
jest przejście ponad kilometrową trasą przez ulicę Lucerny, ul. Zwoleńską lub przez zalesiony teren
w pobliżu ul. Zwoleńskiej na wysokości ul. Radomszczańskiej).
Mieszkańcy wielokrotnie interweniowali z prośbą o utrzymanie przejść dla pieszych pomiędzy ulicą
Mrówczą a ulicą Szpotańskiego w tym rejonie, gdy takie przejścia jeszcze istniały. Mieszkańcy
wnioskowali także o uruchomienie przedmiotowego przejścia po odgrodzeniu wszystkich
możliwości przedostania się pomiędzy tymi ulicami. Rada Osiedla Sadul poruszała ten problem
wielokrotnie, w tym jeszcze przed ogrodzeniem ostatniej możliwości przejścia w tym rejonie przy
Prywatnej Szkole Podstawowej nr 92 i Prywatnym Gimnazjum nr 1, m.in. w piśmie do Urzędu
Dzielnicy Wawer z dnia 28.05.2007 (załącznik nr 1) oraz w piśmie do Burmistrza Dzielnicy Wawer,
Pana Jacka Duchnowskiego z dnia 3.10.2007 (załącznik nr 2).
Pod pismem z dnia 28.11.2007 do Rady Osiedla Sadul (załącznik nr 3) podpisało się 113
mieszkańców osiedla wyrażając swój sprzeciw wobec likwidacji dojścia do przystanków
autobusowych przy ul. Szpotańskiego. Rada Osiedla Sadul interweniowała w tej sprawie m.in. w
piśmie do Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pana Jacka Duchnowskiego z dnia 14.01.2008 (załącznik
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nr 4), w piśmie do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer, Pana Andrzeja Wojdy z dnia
25.01.2008 (załącznik nr 5) oraz w wezwaniu Burmistrza Dzielnicy Wawer do udzielenia odpowiedzi
w tej sprawie z dnia 19.05.2008 (załącznik nr 6). Rada Osiedla Sadul wnioskowała w piśmie do
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer, Pana Andrzeja Wojdy z dnia 05.06.2008 (załącznik nr 7)
o wprowadzenie przedmiotowej sprawy do porządku obrad Rady Dzielnicy Wawer.
Sprawa była przedmiotem dyskusji w ramach sesji Rady Dzielnicy Wawer w dniu 25.01.2008 oraz w
dniu 05.06.2008 (załącznik nr 8 i 9 stanowią protokoły z tych sesji z zaznaczoną częścią dotyczącą
przedmiotowej sprawy). Konkluzją tych dyskusji było stwierdzenie, iż Zarząd Dzielnicy Wawer wraz
z odpowiednią komisją Rady Dzielnicy Wawer dogłębnie przeanalizuje tę sprawę, aby znaleźć
rozwiązanie, które będzie dobre dla mieszkańców. Poinformowano jednocześnie mieszkańców, iż
zgodę na udostępnienie terenu na działce przy komisariacie policji, stanowiącej własność m.st.
Warszawy, wyraziła Komenda Stołeczna Policji. Mimo tych zapewnień do dnia dzisiejszego sprawa
przejścia z ul. Mrówczej do ul. Szpotańskiego nie jest rozwiązana - takiego przejścia po prostu nie
ma.
Bez odpowiedzi pozostało również pismo Rady Osiedla Sadul do Zastępcy Burmistrza Dzielnicy
Wawer, Pana Zdzisława Gójskiego z dnia 12.11.2008 (załącznik nr 10) z zapytaniem o sposób i
termin zapewnienia stałego dojścia do przystanków autobusowych przy ul. Szpotańskiego na
przedłużeniu ul. Piechurów.
Rozwiązanie, o które wnioskuję w niniejszej interpelacji przewidziane zostało w projekcie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Sadul jako droga wewnętrzna,
oznaczona symbolem „K2.9 KDw”. Według tego projektu przedmiotowa droga wewnętrzna
miałaby przebiegać pomiędzy ulicą Mrówczą a ulicą Szpotańskiego na działce ewidencyjnej nr 178
w obrębie 3-11-33.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o jak najszybszą realizację ciągu pieszo-rowerowego
o długości ok. 90 metrów, umożliwiającego mieszkańcom osiedla Sadul przejście i przejechanie
rowerem z ul. Mrówczej do ul. Szpotańskiego na wysokości ul. Piechurów.
Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer wnoszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 21 dni.
Z poważaniem,

Rafał Czerwonka

Załączniki:
1. Pismo Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul do Urzędu Dzielnicy Wawer z dnia 28.05.2007 m.in. w
sprawie wybudowania przejścia do ul. Szpotańskiego na przedłużeniu ul. Piechurów, umożliwiającego
mieszkańcom dojście do przystanku autobusowego.
2. Pismo Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer , Pana Jacka
Duchnowskiego z dnia 3.10.2007 wzywające do udzielenia informacji dotyczącej umożliwienia
mieszkańcom dotarcia do przystanku autobusowego przy ul. Szpotańskiego.
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3. Pismo 113-tu mieszkańców osiedla Sadul do Rady Osiedla Sadul z dnia 28.11.2007 wyrażające brak
zgody na likwidację dojścia do przystanku autobusowego „Piechurów”.
4. Pismo Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 14.01.2008
dotyczące przejścia do przystanków autobusowych przy ul. Szpotańskiego.
5. Pismo Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer, Pana
Andrzeja Wojdy z dnia 25.01.2008 dotyczące zapewnienia stałego i docelowego przejścia do
przystanków autobusowych zlokalizowanych przy ul. Szpotańskiego.
6. Pismo Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul do Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 19.05.2008 będące
wezwaniem do udzielenia odpowiedzi w sprawie przejścia do przystanków autobusowych przy
ul. Szpotańskiego.
7. Pismo Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer, Pana
Andrzeja Wojdy z dnia 05.06.2008 w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji Rady Dzielnicy
Wawer sprawy dojścia do przystanków autobusowych przy ul. Szpotańskiego.
8. Protokół z XV Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2008r.
9. Protokół z XVIII Sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 05 czerwca 2008r.
10. Pismo Samorządu Mieszkańców Osiedla Sadul do Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pana
Zdzisława Gójskiego z dnia 12.11.2008 z zapytaniem o termin i sposób zapewnienia stałego dojścia do
przystanków autobusowych przy ul. Szpotańskiego na przedłużeniu ul. Piechurów.
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