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INTERPELACJA NR 370 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Nadania fragmentowi ulicy (obecna nazwa ul. Kwietniowa) nowej nazwy. 
 

Na przełomie listopada i grudnia 2012 r., po informacjach od mieszkańca reprezentującego 

mieszkańców zachodniej Choszczówki, złożyłem do Urzędu wniosek o rozpoczęcie procedury nadania 

nazwy sięgaczowi odchodzącemu od ul. Kwietniowej (działki nr 40/6, 40/7 i 70 z obrębu 4-02-12) – 

załącznik nr 1, str. 1. 

 Wniosek ten trafił pod obrady Komisji Statutowej i Porządku Publicznego w dniu 28 lutego 2013 

r. (załącznik nr 1, str. 2-3) i w wyniku dyskusji do Zarządu Dzielnicy zostało skierowane pytanie: 

 

„czy zmiana nazwy dla tego odcinka ulicy nie spowoduje konieczności zmiany adresów?” 

 

Na kolejnym posiedzeniu Komisji Statutowej i Porządku Publicznego: 15 kwietnia 2013 r. 

(posiedzenia 18 marca i 08 kwietnia były odwołane) nie było odpowiedzi z Zarządu Dzielnicy. Podobnie 

takiej odpowiedzi nie było przygotowanej na posiedzenie komisji, która odbyła się 07 maja 2013 r. 

(załącznik nr 1, str. 4-5). 

Na posiedzeniu Komisji Statutowej i Porządku Publicznego, które miało miejsce 17 czerwca 

2013 r., został przedstawiony materiał z informacją o zameldowanych osobach w nieruchomościach przy 

ul. Chlebowej i ul. Kwitnącej (załącznik nr 1, str. 6). Warto podkreślić, że ul. Kwitnąca znajduje się na 

Chomiczówce – dzielnica Bielany! Zatem do dziś nie ma stosownych materiałów w sprawie zmiany 

nazwy fragmentu ul. Kwietniowej. 

Dlaczego Komisja Statutowa i Porządku Publicznego do tej pory nie otrzymała materiałów, o 

które wnioskowała do Zarządu? Czy 3 miesiące zajęło uzyskanie informacji o osobach zameldowanych 

przy ul. Kwitnącej? Proszę o szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie. 

 

                    Wojciech Tumasz 


