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INTERPELACJA NR 368/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Budowy oświetlenia (powieszenia 3 opraw na istniejących słupach energetycznych) ul. 
Kwietniowej. 
 

W związku z odpowiedzią Pana Burmistrza z dnia 22 lipca 2013 r. (UD-II-WOU-

0003.152.2013.EBA-3.BZI), przekazaniu jej mieszkańcom i otrzymaniu opinii mieszkańców ul. 

Kwietniowej, uprzejmie informuję że informacja p. Burmistrza jest niepełna. 

Konfrontując stwierdzenia z pisma ze stanem faktycznym, okazuje się że działka nr 39, która ma 

wg informacji Burmistrza nieuregulowany stan prawny, jest … działką Skarbu Państwa. Z pewnością w 

przypadku realizacji decyzji Prezydenta m.st. Warszawy nr 88/CP/2010 z 14 września 2010 r. (decyzja o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: oświetlenia w ul. Kwietniowej) przekazanie tej działki 

odbędzie się sprawnie i bezkosztowo dla dzielnicy, o ile podejmie się odpowiednie działania. Niestety 

Urząd Dzielnicy w tej sprawie nie podejmuje wg moich informacji żadnych działań. Jeśli jednak podjął, 

proszę o szczegółowy ich opis wraz z całą dokumentacją w postaci pism i odpowiedzi na nie. 

Panie Burmistrzu, w swojej informacji nie udzielił Pan odpowiedzi na pytania: 

Kiedy możliwa byłaby realizacja oświetlenia ul. Kwietniowej (wiem, że nie istnieje taki tytuł 

inwestycyjny, ale określenie przybliżonego roku realizacji z pewnością jest możliwe)? 

Jaki byłby koszt tego przedsięwzięcia? 

Odpowiedział Pan wymijająco. 

 

Ponownie proszę o udzielenie odpowiedzi. 

 

Odnosząc się do stwierdzenia, że oświetlenie wykonane w postaci opraw oświetleniowych 

podwieszonych na istniejących słupach energetycznych znalazłoby się za szpalerem drzew, stwierdzamy 
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(wraz z mieszkańcami), że odpowiedź w tej części pisana była zza biurka, bez wizji lokalnej. Aktualny 

wygląd ul. Kwietniowej przedstawiają zdjęcia – widok w stronę ul. Zielonych Traw: 
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szpaler drzew to w rzeczywistości kępy drzew nie zasłaniające słupów energetycznych (a więc i opraw 

oświetleniowych):
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Ponadto jezdnia ul. Kwietniowej przy jej ewentualnej budowie zostałaby odsunięta od nieruchomości o 

nieparzystej numeracji i przysunięta w stronę parzystych numerów, czyli znalazłaby się bliżej 

istniejących słupów energetycznych. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


