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INTERPELACJA NR ……… (wg BIP) 12 
 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
 
Konieczności wyremontowania chodników przy ul. Czeremchowej oraz zapewnienia chociaż 
minimalnej, w świetle obowiązujących przepisów, ich szerokości. 
 

 

 Po wielu latach starań mieszkańców ul. Czeremchowej oraz moich interwencji z lat: 2011–2018 

(załączam) o wykonanie kanalizacji w ul. Czeremchowej i wyremontowanie nawierzchni tej ulicy, w tym roku 

wszyscy doczekaliśmy się zbudowania kanalizacji oraz wykonania nowej, gładkiej jezdni ul. Czeremchowej, 

która wcześniej została mocno zniszczona przez samochody ciężarowe obsługujące przebudowę oczyszczalni 

Czajka. 

 

 Bardzo dziękuję za te działania w imieniu własnym i wszystkich zainteresowanych osób! 

 

 Jednakże podczas trwających prac remontowych, nie przewidziano remontu chodnika, a zwłaszcza 

dostosowania jego szerokości do chociaż minimalnych szerokości określonych w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124), tj. 2m. 

 

Poniższe zdjęcia wyrywkowo przedstawiają problem – chodniki wzdłuż ul. Czeremchowej są nierówne z często 

ustawionymi na nich słupami dodatkowo utrudniającymi poruszanie się – wąski chodnik jest dzielony na 

węższe fragmenty, co powoduje, że przejście tymi chodnikami jest niebezpieczne. 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

  

 

 

  

 Opisane słupy umiejscowione są niezgodnie z przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) – konkretnie art. 44.2: 

„Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż  2,0 m, a w wypadku 

przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 m, jeżeli 

jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.” 

i przede wszystkim dlatego poruszanie się obecnym chodnikiem wzdłuż ul. Czeremchowej jest niebezpieczne, 

zwłaszcza przy obecnych warunkach pogodowych. 
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 W związku z istniejącą sytuacją, w której piesi chodzący chodnikami wzdłuż ul. Czeremchowej nie 

czują się bezpiecznie, proszę o informację czy i kiedy planowany jest remont istniejących chodników wzdłuż ul. 

Czeremchowej? 

 

 Ponadto biorąc pod uwagę niezgodność obecnego umiejscowienia słupów na chodniku ul. 

Czeremchowej niezgodnie z przepisami, tj. art. 44.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 

dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2016.124), wnoszę żądanie rewizji lokalizacji wszystkich słupów infrastruktury technicznej, 

które posadowione są na chodnikach wzdłuż ul. Czeremchowej niezgodnie z przepisami. 

 

Załącznik: 

Dotychczasowe pisma dotyczące poprawy bezpieczeństwa i jakości infrastruktury ul. Czeremchowej. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białołęki 


