
Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

            
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, bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl 
 

Warszawa, 14 marca 2014 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 
 
 Zarząd Dzielnicy 
 Białołęka m.st. Warszawy 
 

INTERPELACJA NR 231/3 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Remontu chodnika i odwodnienia ul. Płochocińskiej na odc. Modlińska – Marywilska. 
 

W ślad za dotychczasowymi interpelacjami, ponowne zgłaszam potrzebę oczyszczenie chodników przy 

ul. Płochocińskiej (odc. Marywilska – „RPZ”) z piachu oraz o remont / udrożnienie odpływów wody z jezdni ul. 

Płochocińskiej do rowów odwadniających zlokalizowanych po północnej stronie ulicy. 

Ponadto w niektórych miejscach chodnik przy ul. Płochocińskiej zapadł się i jest niżej niż jezdnia przez 

co w naturalny sposób zalega na nim woda podczas opadów i po opadach deszczu. 

Jak często monitorowany jest chodnik ul. Płochocińskiej jeśli chodzi o sprawdzanie jego stanu 

technicznego i drożność odpływów? Mieszkańcy zgłaszają mi, ze prace przy tym chodniku (sprzątanie, itp. 

drobne naprawy) wykonywane są jedynie po moich monitach. Przesyłam aktualne zdjęcia chodnika ul. 

Płochocińskiej. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 
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