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Urzad m.

Rady Osiedla Sadul

ruchu samochodowego

Ulica Weglarska w osiedlu Sadul zostala kilka lat temu utwardzona,

fragmencie,

a

takze

mieszkanców
nie

1.

.

07. 2014
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WydZial Ob~lu\il ',; f, ...ZI\cmcoW
dla Dz'e n:cy 'IV "Ner
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z dnia 07 lipca 2014 r.

mitno wielu zgloszen

Warszawv

L---

11

w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

w sprawie: budowy chodnika i elementów uspokojenia

S~.I

w ulicy Weglarskiej

ale do dnia dzisiejszego

i radnych dzielnicy nie zostal wykonany chodnik na dlugim jej

zostaly

wybudowane

w

tej

ulicy

elementy

uspokojenia

ruchu

samochodowego.
Od momentu
pieszych

utwardzenia

jak i kierowców.

Weglarska
chodnika,

ulica Weglarska

Po pierwsze

wzrósl

jako skrót do ulicy Lebiodowej
okoliczni mieszkancy

przejscia

ucieczki z jezdni przed nadjezdzajacym
potegujacy

i Traktu

samochodowy
Lubelskiego.

- kierowcy

traktuja

dla
ulice

Po drugie, z uwagi na brak

zagrozenie

jak tylko po jezdni (nie ma zatem nawet mozliwosci

samochodem).

W ciagu ulicy Weglarskiej istnieje duzy luk

ze wzgledu na ograniczona

stanowi powazne zagrozenie dla zycia mieszkanców
Mieszkancy

ruch

zarówno

spaceruja po pasach jezdni - na dlugim odcinku ulicy Weglarskiej

nie ma zreszta innej mozliwosci

dodatkowo

stala sie niezwykle niebezbieczna

widocznosc

drogi. Ulicy Weglarska

najblizszej okolicy.

ulicy Weglarskiej oraz najblizszej okolicy wielokrotnie

zwracali sie z prosba o

wykonanie chodnika i progów zwalniajacych w tej ulicy. Pisala o tym prasa. Andrzej Murat, rzecznik
Urzedu Dzielnicy Wawer w 2010 odnosnie chodnika tlumaczyl:
"ulica Z nakladka asfaltowa, któr~jpodlozem jest destrukt, jest Zryt nietnJJale,

i?J1

ukladac na nim progi. Na t~j

sam~j zasadzie progi niepowstana na Weglarskie;"
W 2011 roku odnosnie chodnika w ulicy Weglarskiej stanowisko dzielnicy Wawer bylo nastepujace:
"Co do dJodnika - nie jest dokonczo'!)!,poniewaz nie zostal jeszt'ze wykupio'!)! teren pod jego budowe, a na
pryuJatnym inwestowacnie mozemy. W planach na 2012 r. budowa niejest przewicfywana."
W dniu

17 lutego

Krasnowolski.

2011 roku interpelowal

w tej sprawie radny dzielnicy Wawer

W odpowiedzi Naczelnik Wydzialu Infrastruktury

Pan Andrzej

Urzedu Dzielnicy odpowiadal:

"Wodpowiedzi na Pana intelpelaCjfNr 52 Z dnia 17 lutego2011 r., WYdzial Infrastruktury Urzedu D~felnicy
Wawel' iJ?/órmt!je,ze zna'!)!jest Nam problem dotyCZacywprowadenie elementów uspokojenia ruchu na drogath

tymczasowo utwardZ01'!Jcb. Pr?ypadek

uliry W eglarski~j nie jest odosobniof!J. Aktualnie

którycb Urzad D=?}'elniryWawer przewidt!je ;decenie opra,'owania (aktualizagi)

powstqje lista ulic, dla

stalej oranizagi rucbu, która jest

podstawa wdrozenia zmian. Pana [Jgnal potraktujemy jako kolejm :{j!,loszeniedo ww. listy"

W zwiazku z powyzszym prosze o odpowiedz na nastepujace pytania:
1.

Czy w 2011 roku ulica Weglarska zostala wpisana do listy ulic, dla których UD Wawer
przewidywal
powstalo

zlecenia opracowania

stalej organizacji ruchu oraz czy takie opracowanie

zgodnie z powyzsza odpowiedzia

na interpelacje nr S2 z 17 lutego 2011r.?

2.

Kiedy mozliwa jest realizacja budowy chodnika w ulicy Weglarskiej?

3.

Czy i kiedy mozliwa jest realizacja budowy progów zwalniajacych w ulicy Weglarskiej?

Z powazaniem,
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