
            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 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 sierpnia 2011 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Zarząd Dzielnicy 
 Białołęka m.st.Warszawy 
 
  

INTERPELACJA NR 112 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości przy ul. Bohaterów 1 na okoliczność szkód 
wywołanych pracami budowlanymi przy prowadzonej budowie wiaduktu drogowego w 
ciągu ul. Klasyków – Bohaterów. 
 

Kilka dni temu mieszkańcy ul. Bohaterów 1 zaprosili mnie do siebie, abym pomógł im 

w zmaganiach z inwestorem prowadzącym budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Klasyków – 

Bohaterów. Ok. godz. 18-tej przybyłem do domu przy ul. Bohaterów 1. Mieszkańcy pokazali mi 

spękania budynku, które powstały po rozpoczęciu prac przy wiadukcie drogowym. Wizyta trwała ok. 

1,5 godz. i przez cały czas jej trwania odczuwalne były drgania budynku wywoływane pracą 

rozdrabniarki / kruszarki gruzu, która w tym dniu stała ok. 50 m od budynku. Mieszkańcy 

relacjonowali, że w tym dniu maszyna i tak była daleko od ich budynku. Zwykle jest dużo bliżej, a jej 

praca jest bardziej uciążliwa. Mieszkańcy okazali mi także pismo Burmistrza Dzielnicy z dnia 30 

marca 2011 r. (znak: UD-II-WIR-PBO-55445-7-2-11/Wz/20) z zaleceniami Urzędu Dzielnicy 

skierowanymi do firmy Kolprojekt Sp. z o.o. . Zalecenia te nie zostały do dziś wykonane – proszę o 

interwencję. 

Ponadto mieszkańcy zostali pozbawieni dojazdu do drogi publicznej – pod ich posesję nie 

może podjechać śmieciarka i wywieźć nieczystości. Całe szczęście, że dom jest przyłączony do 

miejskiej kanalizacji, inaczej mieszkańcy nie mogliby opróżniać szamba, a tym samym mieszkać w 

swoim domu. Liczne pisma właścicieli budynku przy ul. Bohaterów 1 powodowały jedynie zdawkowe 



odpowiedzi urzędników kierowane do Wykonawcy prac, które w dodatku do dziś nie zostały 

wdrożone. 
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