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Rady Osiedla Sadul
Interpelacja
Nr Warsza
l
w dzielnicy
Wawel' m.si.
•'
z dnia 7 stycznia 2013 r.
Urzad m. st.
(3) Warszall.Y

j.

~~OI~

w sprawie: budowy poludniowego przedluzenia ul. Mydlarskiej w osiedlu

dul WY~tat~1il]MieszkanOów
dla Ozielntcy Wpwer
•.••••.....•.... Jlosc stron ••.•.•

przy posesji Mirtowa 3A do posesji Mi110wa l S

Szanowna Pani Bunnistrz,

Mieszkancy
zwiazanego

osiedla Sadul juz od wielu lat bezskutecznie

z przedluzeniem

ulicy

Mydlarskiej

na poludnie

prosza o rozpoczecie

od skrzyzowania

procesu inwestycyjnego

MiltowalMydlarska

do ulicy

Maksymiliana Roli.
W chwili obecnej jest to najbardziej potrzebna inwestycja drogowa w skali calego osiedla. Jest to tez jedyna
droga dojazdowa do ok. 53 posesji oraz wielu niezabudowanych
100 pojazdów mieszkanców,

wozów asenizacyjnych

jeszcze dzialek, z których korzysta codziennie blisko

i smieciarek.

Obecny stan nieutwardzonej

drogi jest fatalny

zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. Mamy sygnaly, ze kierowcy taksówek odmawiaja wjazdów na ten odcinek
drogi, szczególnie gdy woda deszczowa zakrywa ogromne nierównosci i wyrwy w jezdni.
W zwiazku z powyzszym zwracamy sie z prosba o:
l.

Pilne wyrównanie

i utwardzenie tego odcinka ulicy Mydlarskiej umozliwiajace dotarcie mieszkancom

i sluzbom do posesji.
2.

Wpisanie

do najblizszych

planów

inwestycyjnych

budowy

oswietlenia

czesci

ulicy

Mydlarskiej

od Mirtowej 4 do Mirtowej 2A i ewentualnie dalej do l S.
3.

Wpisanie do najblizszych pl:l11óWinwestycyjnych
Mydlarskiej

z chodnikiem

W szczególnosci

zanikajacym

chodzi o ruchliwe

budowy chodnika laczacego poludniowa

przy Mirtowej

skrzyzowanie

18 i konczacym

przed budynkiem

czesc ulicy

sie przy Mydlarskiej

Mirtowa

15A.

4, które liczni pleS]

zmuszeni sa pokonywac srodkiem jezdni.
4.

Wpisanie

do najblizszych

planów

inwestycyjnych

budo",')' wlasciwej

nawierzchni

tej czesci ulicy

Mydlarskiej.

Przewodniczacy Rady Osiedla Sadul
w dzielnicy!faJ'ver
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nut. Warszawy

Bernard Wójc'ie~/iOYvski
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Wykaz zabudowanych posesii. do których prowadzi ten odcinek ulicy Mydlarskiej:
ul. Mirtowa l, lA, lB, lC, ID, IN, lP, l S, 2A, 2C, 3N, 3P, 3R, 3S, 3T, 3U, 3W, oczyszczalnia
ul. Edmunda Jankowskiego 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16
ul. Sumaków 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ul. Maksymiliana Roli 7
Bemar'd Wojciechowski
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