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INTERPELACJA NR 48/3 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wybudowania brakującego ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ul. H.Ordonówny. 
 

 W ślad za dotychczasowymi interpelacjami w sprawie: 

1. 252 z 13 sierpnia 2012 r. (w BIP nr 546). 

2. 252/1 z 04 września 2014 r. (w BIP nr 1352). 

3. 48 z 14 czerwca 2015 r. (w BIP nr 462). 

4. 48/1 z 07 lutego 2016 r. (w BIP nr 880). 

5. 48/2 z 16 października 2016 r. (w BIP nr 1324). 

ponownie żądam, w imieniu mieszkańców i własnym odpowiedzi w jakim terminie zostanie wybudowany ciąg 

pieszo-rowerowy po północnej stronie ul. H.Ordonówny (odc. Światowida – Strumykowa)? 

Ponadto proszę o szczegółowe wyjaśnienia, dlaczego mimo tego, że Zarząd Dzielnicy doskonale znał plany 

budowy trasy tramwajowej na Nowodwory, zrealizowanej aktualnie w terenie, nie podjęto działań, których 

skutkiem byłoby równoczesne zbudowanie brakującego chodnika wzdłuż ul. H.Ordonówny wraz z realizacją 

przez ZTM/TW inwestycji tramwajowej? 

Dlaczego nie podjęto nawet realizacji chodnika po północnej stronie ul. H.Ordonówny o długości ok. 50 m od 

ul. Światowida w stronę ul. Strumykowej, tak aby budowę tego chodnika skoordynować ze zrealizowaną w 

lutym br budową trasy tramwajowej na Nowodwory w ramach której została zbudowana połowa długości 

chodnika między ww. ulicami? 

 Z historii moich interpelacji, wniosków mieszkańców i zapewne również innych radnych, Zarząd 

Dzielnicy musiał doskonale zdawać sobie sprawę z faktu, że brakujący chodnik wzdłuż ul. H.Ordonówny jest 

bardzo potrzebny. Na dowód można podać bardzo szeroki przedept wzdłuż ul. H.Ordonówny, którego zdjęcia 

nie raz przekazywałem dzielnicowym urzędnikom i Burmistrzom. 
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