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 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam interpelację w następującej sprawie: 
 
Poprawy stanu ul. Myśliwskiej. 
 

Niedawno otrzymałem zgłoszenie mailem od mieszkańca, często jeżdżącego ul. Myśliwską, 

dotyczące złego stanu ul. Myśliwskiej: 

„Tej ulicy w zasadzie nie można nawet nazwać ulicą gdyż jest to droga piaskowa idealna na rajd 

Paryż–Dakar. Górki, dołki i kałuże. Nie ma na tej ulicy ani 1 metra prostej drogi. Nie jestem 

mieszkańcem tej ulicy, mieszkam na Tarchominie. Codziennie jednak odwożę mojego synka do żłobka, 

który jest na ww. ulicy. Naprawdę nie da się normalnie po tej ulicy przejechać. A co ma powiedzieć 

moja żona, która odbiera dziecko po południu? Nie jeździ tak jak ja samochodem. Jedzie autobusem, a 

więc zmuszona jest przejść po tej ulicy pieszo i musi pokonać jakoś z małym dzieckiem błoto, dziury i 

kałuże. Wiem, że właścicielka żłobka Cudowne Lata interweniowała już jakiś czas w dzielnicy. Być 

może interweniowali też mieszkańcy tej ulicy. Interwencja jednak nic nie dała i ulica wygląda tak jak 

wygląda. Z dnia na dzień jej stan jest coraz gorszy.” 

 Aktualny (akurat po ostatnim deszczu) stan ulicy obrazują zdjęcia wykonane przez 

mieszkańca. 

 



 

 

 

Zdecydowanie jest to najgorsza ulica, którą ostatnio widziałem. Ponadto z informacji 

Burmistrza dzielnicy udzielonych na XXXV sesji Rady Dzielnicy Białołęka, wynika że grunty pod 

ulicą Myśliwską mają uregulowany stan prawny i w tym wypadku pozyskanie gruntów pod ulicę nie 

jest konieczne, co znacznie obniża koszty budowy ulicy. 

 

Dlaczego zatem do tej pory Zarząd Dzielnicy nie zaplanował realizacji tej ulicy w budżecie? 

Ulica Myśliwska powinna być także dawno utwardzono destruktem, a nie tylko wyrównywana. Czy 

Zarząd planuje wykonać nawierzchnię z destruktu na tej ulicy w najbliższym czasie? Proszę o 

odpowiedź wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 
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