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INTERPELACJA NR 458 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Usypania górek do zjeżdżania na sankach na Tarchominie i Nowodworach. 
 

Z uwagi na sygnał od mieszkanki dzielnicy poruszającej problem braku możliwości bawienia się dzieci 

w zimę, np. w zjeżdżanie na sankach z górki, proszę o przeanalizowanie możliwości usypania górek do jazdy na 

sankach o wysokości 6 – 10 m i długości zjazdu ok. 12 – 25 m (nachylenie do 30 st.): 

a) na Tarchominie – doskonale nadawałaby się do tego działka nr 16/10 z obrębu 4-03-04, na której 

obecnie znajduje się zaniedbany plac zabaw (interpelacje w BIP nr 862 i 1047 w sprawie poprawy jego 

stanu na razie nie odnoszą skutku) 

b) w Nowodworach – działki nr 24/12, 25/18 i 26/13 z obrębu 4-01-22 (na tyłach przepompowni ścieków), 

obecnie łąka 

 

 Wszystkie wskazane działki są własnością m.st. Warszawy. W przypadku działki nr 16/10 należałoby 

górkę urządzić na części działki bliżej ul. Światowida z nachyleniem wzdłuż ul. Światowida, aby na pozostałej 

działce nadal znajdowały się urządzenia zabawowe. Wymagałoby to demontażu zabawki–zamku. 

Skąd wziąć ziemię do budowy górek? 

W latach 2014 – 2017 będą budowane nowe przedszkola w dzielnicy lub rozbudowywane dotychczas 

istniejące. Ziemię z wykopów pod fundamenty nowych budynków z powodzeniem można zastosować do 

usypania obu górek. Minimalizacji uległyby wówczas także koszty transportu ziemi (ziemię z wykopów i tak 

trzeba w jakiś sposób zagospodarować poza działkami, na których będą zbudowane nowe budynki. Byłoby 

idealnie, aby nowe górki mogły zacząć funkcjonować od zimy 2014-2015. 
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