
            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 31 maja 2011 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Zarz�d Dzielnicy 
Białoł�ka m.st.Warszawy 

INTERPELACJA NR 76 

 W wyniku działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w nast�puj�cej sprawie: 

Konieczno�ci remontu fragmentów wałów wi�lanych w Nowodworach (odc. „Piaskarz” 

– ul. Grzymalitów).

Prosz� o interwencj� w sprawie post�puj�cej dewastacji wałów wi�lanych w rejonach: zej��

do promu (strona zachodnia wału) oraz osiedli mieszkaniowych (strona wschodnia wału) pomi�dzy 

wjazdami na wał przy „Piaskarzu” i przy ul. Grzymalitów. 

Dewastacja wału nast�puje przede wszystkim wskutek braku odpowiednich pochylni do 

wprowadzania/sprowadzania rowerów na wał przy schodach prowadz�cych do przystani promu oraz 

na osiedla mieszkaniowe – zniszczenia wału s� przedstawione na zdj�ciach. 

Dalsze niszczenie wału mo�e by� bardzo niebezpieczne w przypadku przyboru wody w Wi�le 

– prosz� zawczasu o działania naprawcze. 

                   Wojciech Tumasz 

















            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 16 sierpnia 2011 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Zarz�d Dzielnicy 
Białoł�ka m.st.Warszawy 

INTERPELACJA NR 76/1 

 W wyniku działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w nast�puj�cej sprawie: 

Konieczno�ci remontu fragmentów wałów wi�lanych w Nowodworach (odc. „Piaskarz” 

– ul. Grzymalitów).

Ponownie zwracam si� z wnioskiem o interwencj� w sprawie post�puj�cej dewastacji wałów 

wi�lanych w rejonach: zej�� do promu (strona zachodnia wału) oraz osiedli mieszkaniowych (strona 

wschodnia wału) pomi�dzy wjazdami na wał przy „Piaskarzu” i przy ul. Grzymalitów. 

Z relacji mieszka�ców wynika, �e: „Wiosn� nawieziono piasek, który wysypano w miejscu 

uszkodzonego wału. Niestety po pierwszym wi�kszym deszczu cały ten piasek spłyn�ł z wału odsłaniaj�c 

uszkodzenia. W tym roku w okresie funkcjonowania promu zej�cie jest intensywnie u�ytkowane Niejednokrotnie 

byłam �wiadkiem sytuacji, gdy rowerzy�ci sprowadzaj�cy rowery z walu denerwowali si� (delikatnie mówi�c), 

rzucaj�c pytanie: "nie mogliby tu jakiego� sensownego zej�cia zrobi� ?!". Dodatkowo, cz�ste i intensywne w tym 

roku opady deszczu spowodowały post�puj�ce osuwanie si� kolejnych, coraz gł�bszych, warstw wału. Wskutek 

tego wal jest juz bardzo mocno zniszczony.”

Wyj�ciem z sytuacji, mogłoby by� zrealizowanie drewnianych konstrukcji: kilka belek 

opartych o grunt u podnó�a wału i poło�onych na jego zboczu wraz z przymocowanymi poprzecznie 

deskami stanowi�cymi schody. Do tych desek zamocowane 2 metalowe pasy blachy, grubo�ci ok. 2 

mm, szeroko�ci ok. 20 cm i w odległo�ci ok. 0,5 m od siebie , które tworzyłyby wygodniejszy podjazd 

dla rowerów i ewentualnie wózków dla dzieci (podjazd wykonany na wzór jakiegokolwiek podjazdu 

przy kładkach dla pieszych nad warszawskimi ulicami, z czasów, gdy nie montowano przy takich 

kładkach wind, jak obecnie). 



Prosz� o podj�cie jak najszybciej realnych działa� – z ka�dym dniem niszczenie wału 

post�puje i stanowi to coraz wi�ksze zagro�enie w przypadku przyboru wody w Wi�le. 

                   Wojciech Tumasz 







            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 16 lipca 2011 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Zarz�d Dzielnicy 
Białoł�ka m.st.Warszawy 

INTERPELACJA NR 76/2 

 W wyniku działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, przedkładam 
wniosek w nast�puj�cej sprawie: 

Konieczno�ci remontu fragmentów wałów wi�lanych w Nowodworach (odc. „Piaskarz” – 

ul. Grzymalitów).

W �lad 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.) prosz� o udzielenie informacji: 

1. Kiedy wał wi�lany w Nowodworach b�dzie naprawiony (informacja uzyskana z Zarz�du Mienia 

m.st. Warszawy wskazuje, �e prace miały si� zako�czy� w I półroczu br – zał�cznik nr 1)? 

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

wału Rajszewskiego? 

Dzisiaj przeprowadziłem ogl�dziny wału wi�lanego (odc. ul. Maciejewskiego – granica m.st. Warszawy). 

Na zdj�ciach stan wału w miejscach, gdzie znajduj� si� schody wałowe (w innych miejscach stan wału 

wydaje si� by� zadowalaj�cy). 

Dalsza zwłoka w naprawie wału mo�e mie� nieobliczalne skutki w przypadku znacznego 

przyboru wody w Wi�le. 











                   Wojciech Tumasz 





            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 26 listopada 2012 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

Znak: Znak: Wisła/wały-tarchomin/01/2012 (int 45/1, 76/3) 

Dotyczy: udzielenia informacji o naprawach wału wi�lanego w rejonie Tarchomina. 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 Na podstawie: Ustawy o dost�pie do Informacji Publicznej (Dz.U.2001 nr 112, 
poz.1198), prosz� o: 

1. Przekazanie aktualnego harmonogramu prac dotycz�cych „projektu naprawy 
zniszcze� w koronie i skarpach wału Raszewskiego oraz budowy przej�� dla 
pieszych na odcinku od mostu Północnego do granic m.st. Warszawy” wyko-
nywanych staraniem Zarz�du Mienia m.st. Warszawy. 

2. Udost�pnienie dokumentacji projektowej na napraw� wału oraz oraz wykona-
nie podjazdów dla rowerów i wózków. 

                 Wojciech Tumasz











            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 19 stycznia 2013 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Adam Struzik 
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego 
ul. Jagiello�ska 26, IV pi�tro, p. 402, 
fax (+22) 5907-875 

Znak: Wisła/wały-tarchomin/02/2013 

Dotyczy: udzielenia informacji o naprawach wału wi�lanego w rejonie Tarchomina. 

Szanowny Panie Marszałku ! 

 W zwi�zku z informacjami uzyskanymi z Zarz�du Mienia m.st. Warszawy w 
Warszawie (zał�cznik nr 1) w sprawie aktualnego stanu naprawy wału rajszewskie-
go, prosz� o wyja�nienie jaki jest obecnie stan własno�ci gruntów, na których znajdu-
je si� wał. 

 Jednocze�nie zwracam si� o podj�cie jak najszybciej działa� zmierzaj�cych do 
wyeliminowania przeszkód, które uniemo�liwiaj� władzom Warszawy przeprowadze-
nie modernizacji wału wi�lanego na odcinku warszawskim. 
  
 Ponadto uczulam Pana Marszałka, �e wszelkie opó�nienia zwi�zane z koniecz-
nym przeprowadzeniem modernizacji wałów mog� skutkowa� nieobliczalnymi skut-
kami, w tym tak�e prawnymi dla osób odpowiedzialnych za stan wałów wi�lanych, w 
przypadku przerwania wału podczas przyboru wody w Wi�le. 

Do wiadomo�ci: 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

                 Wojciech Tumasz

















            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 05 stycznia 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Jaromir Grabowski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Warszawie 
ul. Czere�niowa 98 
02-456 Warszawa 

Znak: Wisła/wały-tarchomin/03/2014 (int 76/4) 

Dotyczy: udzielenia informacji o naprawach wału wi�lanego w rejonie Tarchomina. 

Szanowny Panie Inspektorze ! 

 Wskutek wyst�puj�cych zniszcze� wału wi�lanego (odc. most Północny – gr. 
m.st. Warszawy), głównie w okolicach schodów wałowych (praktycznie przy ka�dych 
schodach wałowych mieszka�cy wy�łobili rynny, którymi w okresie wiosenno-letnio-
jesiennym wprowadzaj�/sprowadzaj� swoje rowery, aby jecha� nimi po koronie wału 
wyło�onej kostk� betonow�), prosz� o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego 
wału wi�lanego na tym odcinku oraz zobligowanie zarz�dc� tego wału do odpowied-
nich napraw. 

Przesyłam tak�e zdj�cia wału wykonane na odc. ul. Maciejewskiego – ul. Aluzyjna. 

Na podstawie art. 391 KPA, o odpowied� prosz� wył�cznie drog� elektroniczn� na 
adres: wojtum@gazeta.pl . 

                 Wojciech Tumasz



















            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 06 stycznia 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

Znak: Wisła/wały-tarchomin/04/2014 (int 76/5) 

Dotyczy: udzielenia informacji o naprawach wału wi�lanego w rejonie Tarchomina. 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 W zwi�zku z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lutego 
2013 r. (znak: RW-RM-II.7324.2.3.2013.DS) – zał�cznik, prosz� o: 

1. Informacj� na jakim etapie jest obecnie regulacja stanu prawnego gruntów 
pod wałem wi�lanym (odc. most Północny – Seminarium Duchowne) na rzecz 
Skarbu Pa�stwa lub m.st. Warszawy? Prosz� o aktualn� map� własno�ci tych 
gruntów. 

2. Udzielenie odpowiedzi czy wszystkie grunty pod wałem wi�lanym na odc. Se-
minarium Duchowne – gr. m.st. Warszawy s� własno�ci� Skarbu Pa�stwa lub 
m.st. Warszawy? Prosz� o aktualn� map� własno�ci tych gruntów. 

3. Informacj� na jakim etapie jest obecnie regulacja stanu prawnego gruntów 
pod wałem wi�lanym (odc. Seminarium Duchowne – gr. m.st. Warszawy) na 
rzecz Skarbu Pa�stwa lub m.st. Warszawy, o ile grunty pod wałem na tym od-
cinku nie s� własno�ci� Skarbu Pa�stwa lub m.st. Warszawy? 

4. Czy i kiedy planowane s� prace konserwacyjne przy wale wi�lanym na odc. ul. 
Maciejewskiego – ul. Aluzyjna? Praktycznie przy ka�dych schodach wałowych 
mieszka�cy wy�łobili rynny, którymi w okresie wiosenno-letnio-jesiennym 
wprowadzaj�/sprowadzaj� swoje rowery, aby jecha� nimi po koronie wału wy-
ło�onej kostk� betonow�. 

Na podstawie art. 391 KPA, o odpowied� prosz� wył�cznie drog� elektroniczn� na 
adres: wojtum@gazeta.pl . 

                 Wojciech Tumasz










