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INTERPELACJA NR 76/2 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, przedkładam 
wniosek w następującej sprawie: 
 
Konieczności remontu fragmentów wałów wiślanych w Nowodworach (odc. „Piaskarz” – 
ul. Grzymalitów). 
 

W ślad za dotychczasowymi interpelacjami (nr 104 z dnia 14 marca 2011 r., 170 z dnia 31 maja 

2011 r., 223 z dnia 08 sierpnia 2011 r., 231 z dnia 16 sierpnia 2011 r.) proszę o udzielenie informacji: 

1. Kiedy wał wiślany w Nowodworach będzie naprawiony (informacja uzyskana z Zarządu Mienia 

m.st. Warszawy wskazuje, że prace miały się zakończyć w I półroczu br – załącznik nr 1)? 

2. Na jakim etapie jest obecnie przygotowana dokumentacja techniczna naprawy / modernizacji 

wału Rajszewskiego? 

Dzisiaj przeprowadziłem oględziny wału wiślanego (odc. ul. Maciejewskiego – granica m.st. Warszawy). 

Na zdjęciach stan wału w miejscach, gdzie znajdują się schody wałowe (w innych miejscach stan wału 

wydaje się być zadowalający). 

Dalsza zwłoka w naprawie wału może mieć nieobliczalne skutki w przypadku znacznego 

przyboru wody w Wiśle. 
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Znak: Znak: Wisła/wały-tarchomin/01/2012 (int 45/1,  76/3) 

 
 
Dotyczy: udzielenia informacji o naprawach wału wi ślanego w rejonie Tarchomina. 
 
 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 
 Na podstawie: Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej (Dz.U.2001 nr 112, 
poz.1198), proszę o: 

1. Przekazanie aktualnego harmonogramu prac dotyczących „projektu naprawy 
zniszczeń w koronie i skarpach wału Raszewskiego oraz budowy przejść dla 
pieszych na odcinku od mostu Północnego do granic m.st. Warszawy” wyko-
nywanych staraniem Zarządu Mienia m.st. Warszawy. 

2. Udostępnienie dokumentacji projektowej na naprawę wału oraz oraz wykona-
nie podjazdów dla rowerów i wózków. 

 
 
 

                   Wojciech Tumasz 










