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INTERPELACJA NR 273 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Poprawy przejezdności, oznakowania i bezpieczeństwa na ulicach: Czterolistnej 
Koniczynki, Szafirków, Wilczej Łąki i Kaliny.  
 

W imieniu mieszkańców Dąbrówki Szlacheckiej, proszę o jak najszybszą interwencję w 

sprawie poprawy przejezdności, oznakowania i bezpieczeństwa na ulicach Czterolistnej Koniczynki, 

Szafirków, Wilczej Łąki i Kaliny. 

 

Na ulicy Czterolistnej Koniczynki rosną prawie na środku dwa drzewa, które skutecznie blokują ulicę 

– dwa samochody jadące z przeciwka nie mogą się minąć. 



 

„W ostatnim okresie na ulicy wykopano szeroki rów odwadniający, ale nie zabezpieczono go 

wystarczająco od strony drogi. Co będzie, jeśli w nocy wpadnie do niego człowiek lub auto?” Proszę o 

wykonanie zabezpieczenia wskazanego rowu. 

 

Na rogu Szafirków i Czterolistnej Koniczynki rosną potężne krzewy ograniczające widoczność – 

należy je usunąć. 



 

Widok na te same krzewy od strony ul. Szafirków – całkowicie zasłonięty jadący samochód i pieszy 

idący prawidłowo lewą stroną drogi może pojazdu nie zauważyć, podobnie kierowca pieszego. 

 

Na końcu ul. Szafirków rosną ogromne krzewy / chwasty utrudniające dojazd do posesji – należy je 

wykarczować. 



 

„Na rogu ulicy Wilczej Łąki i Kaliny rośnie dzika grusza, która znacznie utrudnia ruch pieszy i 

samochodowy, co stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi. Ponadto na ulicy Kaliny brak jest nazwy tej 

ulicy od strony parzystej a od strony nieparzystej nazwy ulicy nie widać, co sprawia, że trudno jest 

trafić do danej posesji” – na zdjęciu propozycja umiejscowienia dodatkowego znaku MSI z nazwą 

ulic, aby nazwa ul. Kaliny była widoczna z ul. Wilczej Łąki od strony ul. Szafirków. 

 



Ulica Szafirków i ulica Kaliny od wschodniej strony pozbawiona jest również oświetlenia ulicznego 

krzaki i drzewa sprawiają, że w nocy mieszkańcy ze strachem poruszają się takimi ulicami miasta 

Stołecznego Warszawy. 

Komentarz mieszkańców: „Teraz na każdej wsi są lepsze drogi niż nasze te Warszawskie ulice.”  

 

Mieszkańcy proszą też o częstsze wyrównywanie wspomnianych wyżej ulic. Po wyrównaniu 

ulic, dziury tworzą się bardzo szybko (np. po 2 tygodniach) z powrotem w tych samych miejscach. 

Stan nawierzchni utrudnia przejazd tymi ulicami niszcząc skutecznie zawieszenia pojazdów. 
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