
            
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, 15 kwietnia 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. Grażyna Lendzion 
 Dyrektor ZDM 
 ul. Chmielna 120 
 00 – 901 Warszawa 
 
 
Znak: Klasyków/rowy/01/2012 

 
Dotyczy: Odmulenia i pogł ębienia rowów odwadniaj ących na ul. Klasyków.  
 

Szanowna Pani Dyrektor ! 

 

Bardzo proszę o odmulenie i powiększenie (pogłębienie) rowów odwadniających 

znajdujących się na ul. Klasyków w rejonie osiedla Dom Development oraz firmy ULMA. 

Wykonane swego czasu rowy odwadniające uległy zamuleniu (spłyceniu) i obecnie nie są w stanie 

przyjąć zbyt dużej ilości wody z ul. Klasyków. Po dzisiejszych i wczorajszych opadach deszczu są 

całkowicie wypełnione wodą. Woda opadowa nie mogąc spłynąć już do rowów zalega także na ul. 

Klasyków (rozległa kałuża dochodzi niemal do osi jezdni ul. Klasyków). 

 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 





            
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, 09 sierpnia 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 Sz. P. Grażyna Lendzion 
 Dyrektor ZDM 
 ul. Chmielna 120 
 00 – 901 Warszawa 
 
 
Znak: Klasyków/rowy/02/2012 

 
Dotyczy: Wykonania skutecznego odwodnienia na ul. Klasyków.  
 

Szanowna Pani Dyrektor ! 

 

Ponownie proszę o odmulenie i powiększenie (pogłębienie) rowów odwadniających 

znajdujących się na ul. Klasyków w rejonie osiedla Dom Development oraz firmy ULMA z 

jednoczesnym wyprofilowaniem pobocza w sposób umożliwiający spływ wody do tych rowów. 

Stan pobocza przed opadami deszczu: 

 



Stan pobocza po niewielkich (8 sierpnia) opadach deszczu – woda nie spływa do rowów: 

 



Jednocześnie zgłaszam potrzebę wykonania odwodnienia ulicy Klasyków, np. poprzez 

wykonanie minimum kilku studni chłonnych w miejscach, gdzie gromadzi się woda po opadach – 

praktycznie cały odcinek (południowa strona) przy chodniku wzdłuż ul. Klasyków; 

okolice osiedla Klasyków: 

 



okolice firmy ULMA (budynek biurowy): 

 



 



okolice ul. Stągiewnej (kanału Henrykowskiego): 

 





okolice ul. Czarodzieja (koniec łuku za ul. Stągiewną): 

 



okolice przystanku Klasyków04 

 

 

Każde ze zdjęć obrazuje na jakie niebezpieczeństwo narażeni są piesi idący chodnikiem wzdłuż ul 

Klasyków (obecnie ochlapanie, a zimą przy poślizgu pojazdu i np. zderzeniu na utratę zdrowia lub 

nawet życia). Przedstawiony problem braku odwodnienia będzie coraz bardziej narastał, gdyż z chwilą 

oddania do użytku osiedla Klasyków (inwestor Dom Dewelopment) przy ul. Klasyków, liczba 

pieszych chodząca chodnikiem wzdłuż ul. Klasyków znacznie się zwiększyła i będzie rosnąć. 

 

 

                   Wojciech Tumasz 




