#StopPrzedeptom. Będą nowe trawniki i chodniki. Gdzie?
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W 130 miejscach mieszkańcy Ursynowa widzą potrzebę zmian wydeptanych ścieżek na
chodniki lub trawniki. W ramach akcji urzędu powstały już dwa chodniki, a niebawem
zacznie się obsiewanie kolejnych przedeptów.
Wiosną urząd dzielnicy zwrócił się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie tzw. przedeptów, które
powinny zostać zlikwidowane. Tak ruszyła akcja #StopPrzedeptom, która ma poprawić estetykę
przestrzeni publicznej na Ursynowie.
Mieszkańcy wzięli sobie do serca prośbę urzędu, bo na specjalnie utworzoną skrzynkę pocztową
wpłynęło 130 zgłoszeń. Dzielnica przeanalizowała każde z nich pod kątem własności terenu,
usytuowania względem chodników oraz przebiegu dróg użytkowników, a także możliwości poprawy
sytuacji w danym miejscu.

Plan likwidacji
Większość sygnałów o przedeptach została sprawdzona przez pracowników urzędu dzielnicy w
terenie. Zajęło to kilka miesięcy, ponieważ nie oddelegowano do tego zadania jednej osoby, ale
sprawdzano zgłoszenia przy okazji innych prac w danej okolicy.
Przedepty należały zarówno do dzielnicy, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni, jak również
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz osób prywatnyh. Po ustaleniu zarządcy terenu, zaczęto

podejmować pierwsze kroki. Został opracowany plan działania w stosunku do znacznej części
zgłoszonych przypadków.

Trawniki i chodniki
Na części terenów należących do dzielnicy w listopadzie i w grudniu zostaną założone trawniki. Wcześniej nie było to możliwe ze względu na panujące warunki atmosferyczne (upały, susza) –
tłumaczy urząd dzielnicy i dodaje, że na kolejne prace będą zabezpieczone pieniądze w budżecie na
przyszły rok.
W ramach akcji prowadzonej przez urząd powstały w tym roku dwa chodniki. Pierwszy przy ul.
Cynamonowej i Polinezyjskiej 12 oraz drugi przy skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego i Pileckiego. W
tegorocznych planach jest też wykonanie chodnika w parku im. R. Kozłowskiego, między budynkami
Koński Jar 1 a 3, w okolicy stanowisk do street workoutu.
- Nie mieliśmy odrębnego budżetu na ten cel w tym roku, ale planujemy zabezpieczyć środku na
przyszły. To zagwarantuje, że chodnikowych „akcji” będzie więcej. Najczęściej dotyczy to tych
większych przedeptów – mówi zastępca burmistrza Bartosz Dominiak.
Tam, gdzie urząd nie możne zadziałać sam, zamierza zwrócić się o interwencję zarządców terenu. W
najbliższych tygodniach do odpowiednich instytucji i osób trafią pisma z prośbą o likwidację
przedeptów we wskazanych miejscach.
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