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znak: Meh-bis/chodnik/01/2013 
 
dotyczy:  wybudowania chodnika po północnej stronie ul. Mehoffera-BIS (Białołęka). 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 W imieniu mieszkańców zachodniej Choszczówki, proszę o doprowadzenie do 
wybudowania chodnika po północnej stronie nowobudowanego odcinka ulicy 
(Mehoffera-BIS) prowadzącej do wiaduktu drogowego usytuowanego w 
Choszczówce nad linią kolejową nr 9. 
 W 2012 r. zakończono prace nad bezkolizyjnym przejazdem przez tory 
kolejowe w Choszczówce. Chodnik (ciąg pieszo-rowerowy) wzdłuż ulicy prowadzącej 
na wiadukt wybudowano jednak tylko po południowej stronie tej ulicy. Po północnej 
stronie tego nie wykonano. Potrzeby takiej nie zgłaszała wg mojego rozeznania w tej 
sprawie także: dzielnica, ani żadna inna instytucja miejska m.st. Warszawy i to 
pomimo tego, że po północnej stronie ulicy Mehoffera-BIS odchodzi ulica Chlebowa. 
Wprawdzie jest to obecnie nieutwardzona droga leśna, ale jednak istnieje i służy 
mieszkańcom do poruszania się w drodze do ich domów. 
 Brak chodnika (ok. 100 m odcinek) po północnej stronie ul. Mehoffera-BIS 
mocno utrudnia codzienne życie mieszkańcom, często ludziom starszym, którzy 
nawet krótkiego odcinka pomiędzy ul. Chlebową, a ul. Parcelacyjną nie mogą iść 
chodnikiem, tylko Ida do ul. Parcelacyjnej po trawie / błocie lub też korzystają z 
opaski przy jezdni (w okolicy ul. Chlebowej nie ma przejścia dla pieszych, aby 
bezpiecznie dojść do ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego po południowej 
stronie ul. Mehoffera-BIS. Dodatkowo mieszkańcy zmuszeni iść poboczem ulicy 
Mehoffera-BIS są narażeni na niebezpieczeństwo potrącenia przez samochody. 



Widok na miejsce, w którym powinien zostać dobudowany chodnik obrazuje zdjęcie: 

 
 
Z pewnością wybudowanie ok. 100 m odcinka chodnika jest w zasięgu możliwości 
finansowych m.st. Warszawy – proszę o przyznanie takich środków dla ZDM. 
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