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znak: Tram/Tarchomin/35/2013 
 
dotyczy:  projektowanej trasy linii tramwajowej do Tarchomina (etap realizacji trasy do ul. Mehoffera). 
 
 Szanowni Pa ństwo ! 

 
 Bardzo proszę o odpowiedź na następujące kwestie związane z budową linii 
tramwajowej na Tarchomin: 

1. We wrześniu br do przetargu na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin 
(odc. TMP – Mehoffera) przystąpiło 12 firm. Od 16 września analizowane są 
oferty tych firm. Kiedy nastąpi drugi etap przetargu i wybór wykonawcy – pro-
cedura analizy ofert trwa już ponad 2 miesiące? 

2. Czy wszystkie decyzje administracyjne mające rygor natychmiastowej wyko-
nalności i niezbędne do budowy tramwaju, uprawomocniły się w administra-
cyjnym toku postępowania? 

3. W ostatnim czasie pojawiła się informacja o tym, że budowa drugiej jezdni ul. 
Światowida (odc. linia WN 220 kV – Mehoffera) rozpocznie się już wraz z bu-
dową linii tramwajowej, jeśli nie szybciej. Kto ponosi personalnie decyzję za 
przyśpieszenie budowy 2-ej jezdni ul. Światowida, zważywszy na fakt, że pod-



czas wszelkich spotkań informacyjnych z udziałem mieszkańców (rok 2010) 
zapowiadano, że budowa 2-ej jezdni ulicy Światowida nastąpi po zbudowaniu 
tramwaju do Winnicy? Czy budowa 2-ej jezdni ul. Światowida już w tej chwili 
to nie jest oszukanie mieszkańców? Jaki jest harmonogram budowy ulicy 
Światowida i co obejmuje (oświetlenie, remont istniejącej jezdni, budowę obu-
stronnych, asfaltowych dróg rowerowych, remont chodników i budowę no-
wych, inne elementy - jakie)? Kiedy będzie ogłoszony przetarg na Wykonawcę 
budowy ul. Światowida? 

4. Czy w związku z faktem braku Wykonawcy dla odcinka linii tramwajowej od 
TMP do Mehoffera, realne jest zbudowanie linii tramwajowej do końca 2014 
r.? Proszę o szczegółowy harmonogram teoretyczny dla tego przedsięwzięcia 
(wraz z punktami krytycznymi) – proszę nie udzielać odpowiedzi, że harmono-
gram będzie znany po wyborze Wykonawcy, bo skoro Państwo planują zbu-
dowanie linii tramwajowej w 2014 r., to z pewnością muszą się Państwo opie-
rać na realnych przesłankach, które pozwalają Państwu tak sądzić. 
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