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INTERPELACJA NR 273 

 W wyniku działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w nast�puj�cej sprawie: 

Poprawy przejezdno�ci, oznakowania i bezpiecze�stwa na ulicach: Czterolistnej 

Koniczynki, Szafirków, Wilczej Ł�ki i Kaliny.

W imieniu mieszka�ców D�brówki Szlacheckiej, prosz� o jak najszybsz� interwencj� w 

sprawie poprawy przejezdno�ci, oznakowania i bezpiecze�stwa na ulicach Czterolistnej Koniczynki, 

Szafirków, Wilczej Ł�ki i Kaliny. 

Na ulicy Czterolistnej Koniczynki rosn� prawie na �rodku dwa drzewa, które skutecznie blokuj� ulic�

– dwa samochody jad�ce z przeciwka nie mog� si� min��. 



„W ostatnim okresie na ulicy wykopano szeroki rów odwadniaj�cy, ale nie zabezpieczono go 

wystarczaj�co od strony drogi. Co b�dzie, je�li w nocy wpadnie do niego człowiek lub auto?” Prosz� o 

wykonanie zabezpieczenia wskazanego rowu. 

Na rogu Szafirków i Czterolistnej Koniczynki rosn� pot��ne krzewy ograniczaj�ce widoczno�� – 

nale�y je usun��. 



Widok na te same krzewy od strony ul. Szafirków – całkowicie zasłoni�ty jad�cy samochód i pieszy 

id�cy prawidłowo lew� stron� drogi mo�e pojazdu nie zauwa�y�, podobnie kierowca pieszego. 

Na ko�cu ul. Szafirków rosn� ogromne krzewy / chwasty utrudniaj�ce dojazd do posesji – nale�y je 

wykarczowa�. 



„Na rogu ulicy Wilczej Ł�ki i Kaliny ro�nie dzika grusza, która znacznie utrudnia ruch pieszy i 

samochodowy, co stwarza niebezpiecze�stwo dla ludzi. Ponadto na ulicy Kaliny brak jest nazwy tej 

ulicy od strony parzystej a od strony nieparzystej nazwy ulicy nie wida�, co sprawia, �e trudno jest 

trafi� do danej posesji” – na zdj�ciu propozycja umiejscowienia dodatkowego znaku MSI z nazw�

ulic, aby nazwa ul. Kaliny była widoczna z ul. Wilczej Ł�ki od strony ul. Szafirków. 



Ulica Szafirków i ulica Kaliny od wschodniej strony pozbawiona jest równie� o�wietlenia ulicznego 

krzaki i drzewa sprawiaj�, �e w nocy mieszka�cy ze strachem poruszaj� si� takimi ulicami miasta 

Stołecznego Warszawy. 

Komentarz mieszka�ców: „Teraz na ka�dej wsi s� lepsze drogi ni� nasze te Warszawskie ulice.”  

Mieszka�cy prosz� te� o cz�stsze wyrównywanie wspomnianych wy�ej ulic. Po wyrównaniu 

ulic, dziury tworz� si� bardzo szybko (np. po 2 tygodniach) z powrotem w tych samych miejscach. 

Stan nawierzchni utrudnia przejazd tymi ulicami niszcz�c skutecznie zawieszenia pojazdów. 

                    Wojciech Tumasz 





Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 
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Sz. P. 
Hanna Krajewska 

Prezes Zarz�du 
Miejskiego Przedsi�biorstwa 
Wodoci�gów i Kanalizacji S.A. 
m.st. Warszawy 
pl. Starynkiewicza 5 
02 – 015 Warszawa 

znak: Czeremchowa/01/2014 

dotyczy: terminu budowy kanalizacji w ul. Czeremchowej i ulicach poprzecznych 

Szanowna Pani Prezes ! 

W imieniu mieszka�ców ulicy Czeremchowej i ulic przyległych (m.in. Czterolistnej Koniczynki), 

prosz� o informacj� na temat harmonogramu budowy kanalizacji w ulicy Czeremchowej i ulicach przyległych. 

Mieszka�com bardzo daje si� we znaki zły stan techniczny nawierzchni ul. Czeremchowej i nieustannie 

wnioskuj� do dzielnicy Białoł�ka o remont nawierzchni tej ulicy. Jednak dzielnica wstrzymuje si� z 

generalnymi pracami naprawczymi (łataj�c ulic� dora�nie), gdy� wkrótce MPWiK, które Pani podlega ma 

wykonywa� kanalizacj� w tej ulicy i odnowienie nawierzchni ulicy powinno nast�pi� po wybudowaniu 

kanalizacji. Nie mniej jednak mieszka�com nieznany jest termin realizacji budowy kanalizacji. Prosz� o 

stosowne informacje. 

Na podstawie art. 39
1
 KPA, o odpowied� prosz� wył�cznie drog� elektroniczn� na adres: 

wojtum@gazeta.pl . 

                    Wojciech Tumasz 



Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 
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INTERPELACJA NR 94 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Niewystarczaj�cego równania nawierzchni ulic: Kaliny, Wilczej Ł�ki, Szafirków i Czterolistnej 

Koniczynki.

Mieszka�cy ulic: Kaliny, Wilczej Ł�ki, Szafirków i Czterolistnej Koniczynki poinformowali mnie, �e w 

2016 r. mimo zaplanowanego 3-krotnego wyrównywanie nawierzchni tych ulic, faktycznie zrealizowano 2 

równania. 

Czy tak faktycznie było? A je�li tak, to co si� stało z pieni�dzmi planowanymi na 3-krotne równanie ww 

ulic? 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białoł�ki 


