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Szanowna Pani Radna, / 

/ 

Warszawa, 30.07.2019 r. 

Pani 

Katarzyn órska - Manczenko 

Radna 
D · ·cy Targówek m.st. Warszawy 

w odpowiedzi na interpelację m 142 z 17.07.2019 r. w części dotyczącej wybudowania 
przez dewelopera drogi i oświetlenia prowadzącego do osiedla uprzejmie inf01muję, że 
w końcowej fazie negocjacji projektu umowy o budowę odc. ulicy Teofila Piecyka i odc. drogi 
66KD-D deweloper oświadczył: ,,Spółka bezterminowo zawiesza swój udział w procedurze 
budowy drogi publicznej [ .. .} - do czasu urealnienia przez m.st. Warszawa - Dzielnicę 
Targó-wek warunków, na jakich miałaby przebiegać partycypacja Spółki w procedurze 
realizacji obowiązku ustawawego m.st. Warszawy, polegającego na budowie przedmiotowej 
drogi" oraz „Spółka nie jest w stanie zaakceptować warunkó-w, zakresu przedmiotowego 
budo-wy infrastruktury drogowej oraz oczekiwań m.st. Warszawy wobec Spółki, dotyczących 
kwestii budoi,vy w/w dróg, sformułowanych w dotychczasowym procesie negocjacyjnym". 

Biorąc pod uwagę fakt, że właściwy organ nadzoru budowlanego wydał pozwolenie 
na użytkowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wybudowanych przez dewelopera 
przy ulicy Teofila Piecyka, należy przyjąć, iż w ocenie tego organu obsługa komunikacyjna 
osiedla od strony ulicy Deszczowej jest wystarczająca do jego prawidłowego funkcjonowania. 

Jednak Dzielnica Targówek zamierza podjąć rozmowy z deweloperem w sprawie 
poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla, we współpracy z mieszkańcami tego osiedla, 
z którymi prowadzone są rozmowy. 

Do wiadomości: 

Wydział Obsługi Rady 
dla Dzielnicy Targówek 
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