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INTERPELACJA NR 434 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Naprawy pobocza ulicy Podróżniczej w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 257. 
 

Skontaktował się ze mną mieszkaniec dzielnicy, który ponad miesiąc temu napisał do Urzędu na adres: 

inwest@bialoleka.waw.pl (mail widoczny na stronie: http://bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=312&id=6 ) 

wiadomość o treści: 

„Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Białołęka 

 

Szanowni Państwo, 

Zwracam się z prośbą o naprawę pobocza ulicy Podróżniczej w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej 

nr 257. 

 

Przy wspomnianej szkole na ul. Podróżniczej jest problem z parkowaniem, a właściwie z ilością samochodów 

jakie tam przyjeżdżają o tej samej porze. Ponieważ auta nie mieszczą się na parkingu przed szkołą to parkują 

gdzie popadnie. Skutek jest taki, że pobocza ulicy Podróżniczej są całkowicie rozjeżdżone przez samochody. Co 

gorsza sama jezdnia jest dość wąska i czasami przy wymijaniu może być konieczne skorzystanie z pobocza. 

Tworzą się przez to w wielu miejscach doły i zbiera się w nich woda. Powstaje błoto co skutkuje tym, że auta 

zatrzymują się na ulicy utrudniając w ten sposób ruch innych pojazdów. 

Nie popieram takiego parkowania, ale z uwagi na okoliczności wydaje się ono konieczne. Do szkoły 

podstawowej nr 257 nie da się w praktyce dojechać komunikacją miejską, więc dojazd samochodem jest często 

konieczny. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo zaniedbanego terenu parku Wiśniewo nie dziwię się, że rodzice 

uczniów nawet starszych klas nie chcą aby ich dzieci chodziły do szkoły same i pieszo.    

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o interwencyjne utwardzenie tłuczniem pobocza ul. 

Podróżniczej, na odcinku od ul. Uczniowskiej do ul. Marchołta, co powinno rozwiązać problem. W załączeniu 

przekazuję dwa przykładowe zdjęcia wspomnianego miejsca.  



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Na podstawie art. 391 kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedź proszę przesłać drogą elektroniczną 

na adres e-mail: (…) 

 

Z góry dziękuję” 

<podpis mieszkańca wraz z danymi adresowymi do korespondencji> 

 

Wiadomość ta został wysłana 22 października 2013 r. o godz. 10:28 i zawierała jeszcze załączniki – zdjęcia: 

 

 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Z relacji mieszkańca wynika, że do wczoraj (26 listopada) nic się nie zmieniło przy ul. Podróżniczej i 

mieszkaniec nie ma też żadnej odpowiedzi na swoje wystąpienie. 

 

Bardzo proszę o odpowiedź na pytania: 

Kto odbiera fizycznie wiadomości wysyłane na adres: inwest@bialoleka.waw.pl 

Dlaczego do dziś nie udzielono mieszkańcowi odpowiedzi w formie wskazane przez niego w wiadomości? 

 

Oczywiście popieram wniosek mieszkańca – pobocze ul. Podróżniczej należy jak najszybciej utwardzić 

tłuczniem, co pozwoli wnikać gromadzącej się tam wodzie w podłoże. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


