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INTERPELACJA NR ……… (wg BIP) 10 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wykonania chodników w miejsce przedeptów powstałych po wybudowaniu i otwarciu sklepu 
sieci Biedronka w rejonie ronda László O'svátha. 
 

 Po oddaniu do użytkowania sklepu sieci Biedronka w rejonie ronda László O'svátha, niedostatecznie 

dobrze zaprojektowany układ chodników w rejonie tego sklepu, zatwierdzony przez wydział architektury i 

budownictwa urzędu dzielnicy spowodował, że mieszkańcy w szybkim czasie wydeptali ścieżki: 
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Obecnie ścieżki te należy zastąpić chodnikami (w miejscach, gdzie są one w pasie drogowym – poniżej 

sugerowana lokalizacja chodników), gdyż odnawianie trawników wydeptanych przez mieszkańców wskutek 

złego projektu, mija się z celem. 

 

Na powyższym obszarze jedynie chodnik zaznaczony czarną obwiednią nie znajduje się w pasie drogowym 

ulic: H.Ordonówny lub Strumykowej, a tym samym ich realizacja (chodniki zaznaczone na żółto i 

pomarańczowo) powinna nastąpić ze środków dzielnicy. O budowę chodnika zaznaczonego na czarno należy 

wystąpić do sieci Biedronka. 

Taki układ chodników w pełni odpowiadałby potrzebom mieszkańców. 

 

Czy w najbliższym czasie (rok 2019, 2020 lub 2021) jest możliwe zarezerwowanie środków (maksymalnie 50 

tys. zł) na wykonanie stosownych projektów i budowę brakujących chodników. 

 

Opcjonalnie należy wystąpić do sieci Biedronka z propozycją użyczenia gruntu gminnego pod budowę 

brakujących chodników w całości przez sieć Biedronka, gdyż niewątpliwie pojawienie się sklepu spowodowało 

konieczność zainwestowania środków w pas drogowy ul. H.Ordonówny w celu budowy chodników. Czy 

planuje się takie działania? 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białołęki 


