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znak: Artyleryjska/01/2012 
 
 
Dotyczy:  właściwego wykonania nawierzchni ulic: Bogoriów – Artyleryjskiej na odcinku Ostródzka - 
Kopijników. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Obecnie trwają prace wykończeniowe przy przebudowie Trasy Toruńskiej do 
parametrów drogi ekspresowej. Równolegle z przebudową Trasy, w ciągu ulic Bogo-
riów – Artyleryjskiej budowany było kolektor sanitarny. Po zakończeniu prac przy ko-
lektorze, ciąg ulic: Bogoriów – Artyleryjskiej w dalszym ciągu nie posiada nawierzchni 
asfaltowej takiej jak przed rozpoczęciem prac. 
 Z informacji uzyskanej w JP-AVAX (Wykonawca Trasy) wynika, że kontrakt na 
przebudowę Trasy obejmował kilkaset metrów ul. Bogoriów i obecnie etap ten jest 
już wykonany – faktycznie w terenie na odcinku od Ostródzkiej mniej więcej na dłu-
gości ok. 200 m jest nowy asfalt na całej długości ulicy. 
Z relacji mieszkańców: 
„kawałek za od dawna nieukończoną kładką kończy się dobry asfalt, potem zaczyna-
ją się wyrwy. Natomiast nadal na skrzyżowaniu Ostródzkiej z Artyleryjska jest wycięty 
pasek asfaltu zasypywany doraźnie żwirem gdzie co chwile go brakuje. Na samej 
Ostródzkiej leżą w poprzek płyty betonowe, ale wystają tak z 5 cm powyżej asfaltu.”  
oraz zdjęć: 





 
Niezbicie wynika, że stan nawierzchni ulic: Bogoriów – Artyleryjskiej jest zły. 



 Bardzo proszę o rozstrzygnięcie tego sporu kompetencyjnego dotyczącego kto 
powinien odbudować dobrą nawierzchnię ulic: Bogoriów – Artyleryjskiej oraz dopro-
wadzenie do wykonania właściwej nawierzchni (równej, bez wyrw, uskoków, itp.). 
Dodam, że według informacji z Wydz. Infrastruktury dzielnicy Białołęka, opisywany 
ciąg ulic należy do dzielnicy Targówek, mimo że leży po północnej stronie Trasy To-
ruńskiej ! 
 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


