
            
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, 25 września 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. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
znak: Bezpiecze ństwo ruchu/01/2012 
 
Dotyczy:  dbania o należytą konserwację oznakowania poziomego i nawierzchni ulic Białołęki. 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 W 2012 r. skierowałem do Zarządu Dzielnicy Białołęka szereg wniosków dotyczących 

właściwego utrzymania stanu ulic (nawierzchni, oznakowania) podległych Burmistrzowi dzielnicy 

Białołęka: 

1. interpelacja w sprawie usunięcia usterek pobudowanych na ulicach: Fletniowej, 

Kiersnowskiego i Podgórnej z dnia 06 czerwca 2012 r. (w BIP nr 477). 

2. interpelacja w sprawie odnowienia oznakowania poziomego na ulicach: Elektronowej, 

Nowodworskiej, Sprawnej i Odkrytej z dnia 30 czerwca 2012 r. (w BIP nr 502). 

3. interpelacja w sprawie odnowienia oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ul. Sprawnej i 

Marcina z Wrocimowic z dnia 28 lipca 2012 r. (w BIP nr 528). 

4. interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: 

Odkrytej i Dzierzgońskiej z dnia 28 lipca 2012 r. (w BIP nr 530). 

5. interpelacja w sprawie poprawy oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Milenijną z dnia 

29 sierpnia 2012 r. (w BIP nr 558). 

 We wszystkich powyższych przypadkach nie udzielono odpowiedzi, jak również w terenie nie 

zostały wykonane wnioskowane prace. 



 Ponadto w dniach 24 – 26 sierpnia 2012 r. Urząd Dzielnicy przeprowadził frezowanie 

nawierzchni ul. Milenijnej (odc. ul. Ceramiczna – ul. Ćmielowska) – do dziś nie wykonano na tym 

odcinku ulicy jakiegokolwiek oznakowania poziomego, w tym np. oznakowania przejść dla pieszych. 

 Proszę Panią Prezydent o podjęcie jak najszybciej działań zmierzających do zobligowania 

Burmistrza Dzielnicy Białołęka do dbania o należyty stan podległych mu ulic. Proszę także o 

wyjaśnienie przyczyn braku udzielenia odpowiedzi na wymienione interpelacje w terminie 

przewidzianym statutem dzielnicy. 
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