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

            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl 
 

Warszawa, 26 marca 2014 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Zarząd Dzielnicy 
 Białołęka m.st. Warszawy 
 

INTERPELACJA NR 487 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszego w rejonie ul. 
Sprawnej / Ugorek. 

 

 W ostatnim czasie zgłosili się do mnie mieszkańcy ul. Ugorek, którzy w godzinach porannych 

(przyjazd rodziców z dziećmi do filii szkoły nr 154 przy ul. Sprawnej) oraz popołudniowych (koniec lekcji w 

filii szkoły SP 154 przy ul. Sprawnej) mają duże problemy z bezpiecznym wyjazdem z ul. Ugorek na ul. 

Sprawą. Rodzice przywożący / odbierający dzieci z filii szkoły nr 154 przy ul. Sprawnej zastawiają swoimi 

samochodami skrzyżowanie ulic: Sprawnej z ul. Ugorek, południowy chodnik ul. Sprawnej oraz często także 

samą ul. Ugorek (wjazd od ul. Sprawnej) i przejście dla pieszych przy ul. Ugorek przez ul. Sprawną. 

 Mieszkańcy ul. Ugorek domagają się poprawy bezpieczeństwa na ul. Sprawnej poprzez: 

a) ustawienia słupków / wygrodzeń na chodnikach ul. Sprawnej przy skrzyżowaniu z ul. Ugorek. 

b) zabezpieczenia przejścia dla pieszych przez ul. Sprawną przy ul. Ugorek przed możliwością parkowania 

na nim i na chodniku przy tym przejściu, wszelkich pojazdów. 

 

Popierając te żądania mieszkańców, proszę jednocześnie o odpowiedź, czy skrzyżowanie ul. Sprawnej z ul. 

Ugorek jest skrzyżowaniem w myśl przepisów PoRD? 

Żądam także zobligowania Straży Miejskiej m.st. Warszawy do patrolowania (ustawienia stałego posterunku w 

godzinach porannych (np. 7: 40 – 8:10) przy filii SP 154 przy ul. Sprawnej w celu karania kierowców 

łamiących przepisy. 
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