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znak: TMP/Światowida/06/2011 
 
Dotyczy:  wykonania drobnych modernizacji w rejonie skrzyŜowanie ulicy Modlińskiej z ulicą Świato-
wida. 
 
  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 9 sierpnia 2011 r. skierowałem do Pani wystąpienie w sprawie wykonania ni-
skokosztowej modernizacji ul. Światowida przed skrzyŜowaniem z ul. Milenijną: 
 „Uprzejmie proszę o przerwanie niemocy decyzyjnej podległych Pani Instytucji i Biur Miejskich w sprawie 
wykonania dwóch niskokosztowych modernizacji ulic w rejonie skrzyŜowania ulicy Modlińskiej i ul. Światowida. 
 Wnioskuję o przyznanie, np. dla ZDM dodatkowych kwot, które pozwoliłyby na sfinansowanie obu wnio-
sków. Jednocześnie z uwagi na fakt braku zadania kompleksowej przebudowy ulicy Modlińskiej na odc. kanał 
śerański – ul. Aluzyjna w WPF m.st.Warszawy w najbliŜszych latach, nie zachodzi przesłanka w zakresie zbęd-
nego wydatkowania środków publicznych na przebudowę fragmentów ulic, które planowane są do gruntownej 
modernizacji w najbliŜszym czasie. 
 Proszę mieć na uwadze, Ŝe planując wydatek najwyŜej rzędu 0,5 mln zł, znaczącej poprawie ulegnie ruch 
drogowy w rejonie skrzyŜowania ulic Modlińskiej i Światowida. Nie bez znaczenia jest teŜ fakt, Ŝe Burmistrz 
Dzielnicy popiera obie modernizacje. 
 
Załącznik – dotychczasowa korespondencja w sprawie.” 

 
 Na początku października na ul. Światowida przed skrzyŜowaniem z ul. Milenij-
ną pojawiła się ekipa ZRiKD. Zaczęto prace. Bardzo chciałem tym pismem podzi ę-
kowa ć Pani Prezydent za szybkie zadziałanie w sprawie po szerzenia ul. Świa-
towida na krótkim (ok. 85 m) odcinku ul. Światowida. Niestety nie mog ę tego 
zrobi ć – dziś od kierownika prac dowiedziałem się, Ŝe realizowany jest postój TAXI. 
Z przykrością muszę stwierdzić, Ŝe realizowana jest inwestycja nie przystająca do 
oczekiwań większości mieszkańców. Zamiast bardzo potrzebnego miejscowego po-
szerzenia ul. Światowida realizowany jest postój TAXI. Chyba po to, aby uzasadnić 
niemoŜliwość poszerzenia ul. Światowida. 
 



Proszę Panią Prezydent o sprawdzenie na czyje zlecenie realizowany jest postój 
TAXI oraz o odpowiedź w trybie art. 35 KPA dlaczego nie zrealizowano postulowa-
nego od 3 lat wniosku o poszerzenie ul. Światowida? 
 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


