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INTERPELACJA NR ……… (wg BIP) 23 
 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
 
 
Warunków zamieszkiwania mieszkańców ul. Płużnickiej 
 

 

 

 W związku z rozmowami z mieszkańcami ul. Płużnickiej na temat trudnych warunków ich 

zamieszkiwania w okolicach szkoły podstawowej przy ul. Płużnickiej, w tym m.in. braku jakiegokolwiek 

dojazdu (nawet jako tako utwardzonego) do ich nieruchomości, wnioskuję o udrożnienie przejazdu przez 

działkę nr 100/9 z obrębu 4-06-27, która w ewidencji gruntów ma oznaczone użytkowanie jako droga (dr). 

 

 Będąc na miejscu, w rozmowie z mieszkańcami ustaliłem, że mieszkańcy zdani są tylko na siebie w 

zakresie utrzymywania dojazdu do swoich nieruchomości. Dzielnica w żaden sposób nie próbuje utrzymywać 

dojazdu faktyczną drogą prowadzącą do ich nieruchomości, tj. przez działkę nr 100/9 z obrębu 4-06-27. Ruch 

pojazdów (wywóz odpadów, opróżnianie szamba, itp.) odbywa się poprzez wykonany z potrzeby dojazd w 

poprzek działek sąsiadujących z zabudową przy ul. Płużnickiej (zaznaczenie na zielono na poniższej mapce). 
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 Jednocześnie proszę o odpowiedź na pytanie, czy dzielnica utrzymuje w stanie przejezdności drogę 

położoną na działce nr 100/9 z obrębu 4-06-27, jakie podejmowane są działania konserwacyjne, z jaką 

częstotliwością i kiedy ostatnio były wykonywane? Jeśli dzielnica nie wykonuje takich działań, to dlaczego ich 

nie wykonuje? 

 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białołęki 


