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INTERPELACJA NR 76/1 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Konieczności remontu fragmentów wałów wiślanych w Nowodworach (odc. „Piaskarz” 
– ul. Grzymalitów). 
 

Ponownie zwracam się z wnioskiem o interwencję w sprawie postępującej dewastacji wałów 

wiślanych w rejonach: zejść do promu (strona zachodnia wału) oraz osiedli mieszkaniowych (strona 

wschodnia wału) pomiędzy wjazdami na wał przy „Piaskarzu” i przy ul. Grzymalitów. 

Z relacji mieszkańców wynika, że: „Wiosną nawieziono piasek, który wysypano w miejscu 

uszkodzonego wału. Niestety po pierwszym większym deszczu cały ten piasek spłynął z wału odsłaniając 

uszkodzenia. W tym roku w okresie funkcjonowania promu zejście jest intensywnie użytkowane Niejednokrotnie 

byłam świadkiem sytuacji, gdy rowerzyści sprowadzający rowery z walu denerwowali się (delikatnie mówiąc), 

rzucając pytanie: "nie mogliby tu jakiegoś sensownego zejścia zrobić ?!". Dodatkowo, częste i intensywne w tym 

roku opady deszczu spowodowały postępujące osuwanie się kolejnych, coraz głębszych, warstw wału. Wskutek 

tego wal jest juz bardzo mocno zniszczony.” 

Wyjściem z sytuacji, mogłoby być zrealizowanie drewnianych konstrukcji: kilka belek 

opartych o grunt u podnóża wału i położonych na jego zboczu wraz z przymocowanymi poprzecznie 

deskami stanowiącymi schody. Do tych desek zamocowane 2 metalowe pasy blachy, grubości ok. 2 

mm, szerokości ok. 20 cm i w odległości ok. 0,5 m od siebie , które tworzyłyby wygodniejszy podjazd 

dla rowerów i ewentualnie wózków dla dzieci (podjazd wykonany na wzór jakiegokolwiek podjazdu 

przy kładkach dla pieszych nad warszawskimi ulicami, z czasów, gdy nie montowano przy takich 

kładkach wind, jak obecnie). 



Proszę o podjęcie jak najszybciej realnych działań – z każdym dniem niszczenie wału 

postępuje i stanowi to coraz większe zagrożenie w przypadku przyboru wody w Wiśle. 
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