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W zalaczaniu przekazuje odpowiedz na interpelacje nr 224 z dnia 22 stycznia

2013 r. Rady Osiedla "Sadul" w sprawie przyszlosci placu zabaw przy ul. Gajowej.



URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Urzad Dzielnicy Wawer

Wydzial Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer
ul. Zeganska 1, pck. 222, 04-713 Warszawa, tel. 22 443 68 73, faks 22 4437035
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P. Bernard Wojciechowski
Przewodniczacy
Rady Osiedla "SADUL"
Dzielnica Wawer m. st. Warszawy
ul. Lucerny 110
04- 687 Warszawa
e:mail; bernard@bernardwojciechowski.eu

W odpowiedzi na interpelacje Nr 224 z dnia 22 stycznia 2013 r. Rady Osiedla
Sadul w sprawie przyszlosci placu zabaw przy ul. GajowejlWapiennej Wydzial
Infrastruktury dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy uprzejmie informuje, ze z uwagi
na brak srodków finansowych w budzecie Dzielnicy Wawer na urzadzanie nowych
placów zabaw na terenie dzielnicy, obecnie nie ma mozliwosci przeniesienia
istniejacego placu zabaw w nowe miejsce na terenie osiedla.

Uprzejmie informujemy, ze do konca" kwartalu 2013 r. na terenie Dzielnicy
Wawer zostana oddane do uzytku trzy place zabaw: na ul. Lucerny (teren Klubu
Osiedlowego "Zastów"), ul. M. Pozarskiego i ul. Samorzadowej. Wymienione place
zostaly wykonane duzym nakladem srodków finansowych, wyposazone sa w
bezpieczne i nowoczesne urzadzenia zabawowe. Uprzejmie informujemy, ze
mieszkancy Osiedla Sadul beda mogli korzystac np. z nowo urzadzonego placu
zabaw na terenie Klubu osiedlowego "Zastów" przy ul. Lucerny.

Wydzial Infrastruktury uprzejmie informuje, ze obecnie nie ma mozliwosci
pozyskania dzialek, które mogloby byc przeznaczone pod wykonanie nowego placu
zabaw w Osiedlu "Sadul". Ponadto, informujemy, ze w budzecie Dzielnicy Wawer nie
ma zarezerwowanych na 2013 rok srodków finansowych na budowe nowych placów.
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