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Szanowna Pani Radna 

Warszawa, dnia 24.07.2019 r. 

Pan· 

Katar a Górska-Manczenko 

Radna Dz1 · cy Targówek 
m. st. W arsza 
w/m 

w odpowiedzi na interpelację nr 139 z dnia 16.07.2019 r. uprzeJm1e info1muję, 
że w dniu 22.07.2019 r. pracownik Wydziału Infrastruktury przeprowadził objazd ulic 
Śmiesznej i Olueślonej. W załączeniu przekazuję protokół z dnia 24.07.2019 r. z wizji 
w terenie, w którym nie stwierdzono występowania zagrożeń dla ruchu pieszego i kołowego 
w tym występowania różnic terenu sięgających 30 centymetrów oraz odsłoniętych studni. 
Tworzenie się zastoisk wody po obfitych opadach deszczu spowodowana jest brakiem 
kanalizacji deszczowej w ulicach i tym samym ograniczonym przesiąkaniem wody przez 
grunt. Ograniczenie widoczności na shzyżowaniu ww. ulic wynika z zagrodzenia części 
działek ewidencyjnych nr 162/3, 161/4, 163/2 z obrębu 4-09-15 przez byłych właścicieli. 

Jednocześnie informuję, że kompleksowa przebudowa powyższych ulic w tym 
budowa chodnika nastąpi po przyznaniu na ten cel środków z budżetu m.st. Warszawy. 
Jednakże po wielokrotnym wnioskowaniu do budżetu m.st. Warszawy w wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2019 - 2045 w budżecie inwestycyjnym dla Dzielnicy 
Targówek nie zapisano takich zadań. Do czasu przebudowy ww. odcinków ulic wykonywane 
będą remonty cząstkowe, a ulice będą utrzymywane w bieżącej przejezdności. 
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Warszawa, dnia 24.07.2019 r. 

Protokół z przeprowadzonej wizji w terenie 

W dniu 22.07.2019 r. pracownik Wydziału Infrastruktury dla Urzędu Dzielnicy 

Targówek m.st. Warszawy: Artur Zabora przeprowadził kontrolę pasa drogowego ulic: 

Śmiesznej i Olaeślonej w Warszawie. Podczas wizji w terenie stwierdził, że część pasa 

drogowego pozostaje zagrodzona przy posesji Określona nr 25. Ponadto nie stwierdzono 

występowania zagrożeń dla ruchu pieszego i kołowego w tym występowania różnic terenu 

sięgających 30 centymetrów oraz odsłoniętych studni. Z wizji w terenie sporządzono 

dokumentację fotograficzną oraz szkic zagrodzenia. 

Dokumentacja fotograficzna - 16 szt. 

Szkic zagrodzenia - 1 szt. 
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