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Znak: Wisła/wały-tarchomin/05/2014 (int 76/6) 

 
Dotyczy: udzielenia informacji o naprawach wału wi ślanego w rejonie Tarchomina. 
 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 W 2010 r. 22 maja poziom wody w Wiśle ok. godz. 12-tej wynosił ok. 780 cm. 
Wówczas w centrum miasta całkowicie zalane były bulwary (np. pod mostem Ponia-
towskiego przez taras płynęła woda – zdjęcie nr 1. Na praskim brzegu woda docho-
dziła do korony wałów, a w porcie praskim wystąpiły podtopienia. 
W tym samym czasie na Tarchominie i Nowodworach poziom Wisły był taki, że woda 
podchodziła do ok. 40 – 50% wysokości wałów – zdjęcia nr 2 i 3. W Parku Picassa 
wybiły wody gruntowe, tworząc długotrwałe rozlewiska. 
W trakcie tamtych wydarzeń i po fali wezbraniowej, otrzymałem wiele sygnałów / py-
tań o stan wałów w Białołęce. Uspokajałem mieszkańców, że newralgiczne punkty 
obwałowań (rejony ujść kanałów: Henrykowskiego na terenie Jabłonny, „Tarchomiń-
skiego” przy Seminarium Duchownym w okolicy ul. Mehoffera) są bardzo dobrze za-
bezpieczone przed wystąpieniem na nich cofki. 
 W kolejnych miesiącach i latach otrzymywałem jednak informacje, które po-
twierdzałem, że wały przeciwpowodziowe przy osiedlach na Tarchominie i Nowodwo-
rach ulegają dewastacji wskutek działań mieszkańców i ubytki w nich występujące 
nie są na bieżąco, mimo wskazywania miejsc ich występowania, eliminowane. 
 Dziś i jutro przez Warszawę przechodzić będzie fala wezbraniowa o wysokości 
ok. 700 cm, które szczęśliwie, miejmy nadzieję nie będzie tak dotkliwa jak fala z 
przed 4 lat. 
 Podczas minionych 4 lat wielokrotnie podległym Pani urzędnikom zadawałem 
pytania o stan wałów, wskazywałem miejsca wymagające pilnych napraw, informo-
wałem że atrakcja jaką jest tramwaj wodny ma mimo wszystko zgubny wpływ (po-
przez niewłaściwe zachowanie pasażerów niszczących wały) na stan wałów. Jed-
nakże za każdym razem w finale odsyłany byłem do coraz to innego urzędu / instytu-



cji: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, Biuro Gospodarki Nieruchomościami, czy Urząd 
Marszałkowski. 
 W końcu zgłosiłem wniosek do WINB i otrzymałem informację, że postępowanie 
jest w toku. 
 

 
 
Zdjęcie nr 1 – Wisła w centrum miasta 
 



 
 

 
 
Zdjęcie nr 2 i 3 – Wisła w Nowodworach 



 Z przykrością musze stwierdzić, że minione 4 lata z punktu widzenia wykony-
wania faktycznych napraw wałów wiślanych w Białołęce, które powinny zmniejszać 
prawdopodobieństwo ich przerwania przy występującej na Wiśle fali wezbraniowej, 
były latami straconymi – absolutnie żadne naprawy nie nastąpiły, a jedynie postępu-
jąca degradacja. 
 Mamy szczęście, że w tym roku Wisła płynie spokojnie, ale gdyby poziom jej 
wód był o kilka(dziesiąt) cm wyższy, czy nadal te lokalne uszkodzenia wałów nie mia-
łyby znaczenia dla ochrony przeciwpowodziowej 100-tysięcznej dzielnicy? 
 
 Proszę o przekazanie mi szczegółowej odpowiedzi, jakie fizycznie prace zostały 
wykonane przy wale wiślanym w Białołęce, aby wał utrzymywać w niepogorszonym 
stanie technicznym? Na pisma z przełomu stycznia i lutego br skierowane do Zarzą-
du Mienia m.st. Warszawy i Biura Gospodarki Nieruchomościami do dziś nie otrzy-
małem odpowiedzi. Także nic nie wiem na temat postępowania w sprawie toczącej 
się przed WINB. Dlaczego? 
 
  Nadmieniam, że w północnej części miasta nie wykonano (przy okazji budowy 
mostu Północnego) dodatkowego wodowskazu, który odpowiednio wyskalowany, 
informowałby mieszkańców północnej części aglomeracji warszawskiej o faktycznym 
zagrożeniu ze strony Wisły przy fali wezbraniowej – wniosek składałem do Pani 22 
października 2011 r. (pismo:  TMP/wodowskaz/01/2011), a wcześniej do Burmistrza 
dzielnicy Białołęka (interpelacja nr 225 z 11 czerwca 2010 r.) i mimo pozytywnej od-
powiedzi z Zarządu Mienia m.st. Warszawy (pismo: ZMW/I3/661/2012/JS z dnia 31 
stycznia 2012 r.), do dziś taki wodowskaz nie powstał. Dlaczego? 
 
 Na podstawie art. 391 KPA, o odpowiedź proszę wyłącznie drogą elektro-
niczną na adres: wojtum@gazeta.pl . 
 
 
 Niniejszym pismem powiadamiam również Prokuraturę Rejonową Praga Północ 
i Panu Prokuratorowi pozostawiam decyzję, czy przesłany materiał dowodowy jest 
wystarczającym, aby wszcząć z urzędu postępowanie dotyczące nieprawidłowości w 
konserwacji wałów wiślanych na terenie dzielnicy Białołęka. 
 
 
Załącznik: 
korespondencja z lat 2011 – 2014 w sprawie stanu wałów wiślanych (plik 46 stron) 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ 
 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


