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znak: Klasyków/rowy/03/2012 
 
 
Dotyczy:  Wykonania skutecznego odwodnienia na ul. Klasyków. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 W ślad za pismami z dnia: 

1. 15 kwietnia 2012 r. (załącznik nr 1 – str 1) 
2. 09 sierpnia 2012 r. (załącznik nr 1 – str 3 – 11) 

skierowanymi do ZDM, na które otrzymałem odpowiedź (załącznik nr 1 – str 12) oraz 
w związku z niezmiennym stanem rzeczywistym (ciągłe zalewanie ul. Klasyków pod-
czas jakichkolwiek opadów deszczu), wnioskuję o wykonanie miejscowego odwod-
nienia ul. Klasyków, tak aby przy nawet małych opadach deszczu woda nie zalegała 
na jezdni ul. Klasyków. 
 Coraz większa liczba pieszych (cały czas wprowadzają się nowe rodziny do 
osiedla Klasyków) korzystających z chodników znajdujących się wzdłuŜ ul. Klasyków 
oraz kierowców - mieszkańców osiedla Klasyków, powoduje Ŝe korzystanie z ulicy 
Klasyków w jej obecnym stanie coraz bardziej zagraŜa bezpieczeństwu ruchu dro-
gowego. Po oddaniu do uŜytku wiaduktu drogowego w Płudach, kiedy znacznie 
wzrośnie natęŜenie pojazdów na ul. Klasyków, mieszkańcy będą bardzo często na-
raŜeni na niebezpieczne sytuacje, dlatego zawczasu proszę o zapobieŜenie takim 
sytuacjom zanim dojdzie do tragedii (kiedy to odpowiedzialność za tragedię moŜe 
takŜe ponieść zarządca drogi). 
 
 Ponadto przebudowy wymaga chodnik wzdłuŜ ul. Klasyków, który obecnie jest 
nierówny i nie spełnia obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących minimalnej 
szerokości - równieŜ wnioskuję o jego przebudowę. 
 
 Dodaję, Ŝe w sprawie ul. Klasyków, Rada Dzielnicy Białołęka podjęła uchwałę 
(załącznik nr 2), w której wnioskowaliśmy o wymianę nawierzchni tej ulicy. Do dziś 
nie mamy odpowiedzi na tę uchwałę. Dlaczego? 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


