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BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa 
tel. 22 443 87 27, 22 443 85 21 
sekretariat.udtargowek@um.warszawa.pl, www.urn.warszawa.pl, www.targowek.waw.pl 

Warszawa, 06 sierpnia 2020 r. 

Znak sprawy: UD-X-WOR.0003.142.2020.NZI 

Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Chmielna 120 
00-801 Warszawa 

Dotyczy: interpelacji nr 233 w sprawie zjazdu z ulicy Radzymińskiej na drogę serwisową ulicy 

Radzymińskiej 

W załączeniu przesyłam zgodnie z właściwością interpelację Nr 233 z dnia 31.07.2020 r. Radnej 

Dzielnicy Targówek Pani Katarzyny Górskiej - Manczenko, z prośbą o przebudowę zjazdu z ulicy 

Radzymińskiej w rejonie ulic Deszczowej - Teofila Piecyka, korekta oznakowania i remont drogi 

serwisowej. 

Ponadto z uwagi na wynikający ze Statutu Dzielnicy Targówek obowiązujący termin udzielenia 

odpowiedzi, proszę jej o przesłanie (także w formie edytowalnej) za pośrednictwem Wydziału 

Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek, nie później niż do dnia 13.08.2020 r. 

Sprawę prowadzi: Paweł Szymański, paszymanski@targowek.waw.pl, telefon: 22-443-86-38, adres 

do korespondencji: ul. L. Kondratowicza 20, pokój 314, 00-983 Warszawa. 



Rada Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy 

Radna Dzielnicy 

Warszawa, 31 lipca 2020 r. 
Katarzyna Górska - Manczenko 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Planowania 
Rady Dzielnicy Targówek 

INTERPELACJA NR 233 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnej, przesyłam interpelację 
w sprawie zjazdu z ul. Radzymińskiej w ul. Teofila Piecyka. We wtorek 28 lipca doszło do 
wypadku autobusu miejskiego i samochodu osobowego. W związku z powyższym, że 
kierujący pojazdem chciał prawdopodobnie skręcić w serwisową drogę Radzymińską a dalej 
w ul. Teofila Piecyka, zwracam się z prośbą o przebudowę niebezpiecznego wjazdu i 
prawidłowe oznakowanie. Teraz dodatkowo trudno jest skręcić, kiedy na tym odcinku jest 
buspas. 
Proszę o usunięcie dziur na jezdni serwisowej, jak również o przycięcie roślin przy wjeździe 
w ul. Piecyka, które ograniczają widoczność. 
Proszę także o wykonanie chodnika dla mieszkańców, którzy chcą przejść z przystanku przy 
ul. Radzymińskiej do ul. Teofila Piecyka. 
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