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 Sz. P. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
znak: Mehoffera/chodniki/02/2012 
 
Dotyczy:  przyznania środków na budowę / remont chodników wzdłuż ul. Mehoffera. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 W ślad za wnioskami: 

a) z dnia 18 lipca 2011 r. 
b) z dnia 04 kwietnia 2012 r. 

przesłane drogą elektroniczną na adres sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl 
oraz ostatnią prośbą (dlaczego jedynie prośbą?) z dnia 11 maja 2012 r. wysłaną z 
Biura Drogownictwa i Komunikacji do Zarządu Dróg Miejskich (pismo znak: BD-BD-
DD.720.76.2012.TTK, ponownie zwracam się z wnioskiem o przyznanie dodatko-
wych środków na budowę / remont chodników na ul. Mehoffera. 
 Być może budowa / remont chodników wzdłuż całej ul. Mehoffera z uwagi na 
długość odcinka objętego taką inwestycją jest zadaniem ponad siły m.st. Warszawy. 
Rozwiązaniem jest podział inwestycji na odcinki: 

1. Myśliborska – Majolikowa (ok. 650 m), 
2. Majolikowa – H. Ordonówny (ok. 200 m), 
3. Czarodzieja – Papieska (ok. 200 m), 
4. Łąkowa – Fletniowa (ok. 450 m), 
 

które wymagają natychmiastowego remontu / budowy z uwagi na to, że obecnie ist-
niejące chodniki na tych odcinkach nie spełniają obecnie obowiązujących przepisów 
w zakresie minimalnej szerokości (odc. 1 i 2) oraz są bardzo zniszczone (wszystkie 
wymienione) i stosunkowo najbardziej wykorzystywane przez mieszkańców (także 
wszystkie wymienione). 
 
oraz odcinki: 
 

5. H. Ordonówny – Modlińska (ok. 400 m), 



6. Papieska – Łąkowa (ok. 700 m), 
7. Fletniowa – tory kolejowe (ok. 200 m), 

 
które także wymagają pilnego remontu, ale inwestycję tę można odsunąć w czasie, 
gdyż odcinki te są o wiele mniej wykorzystywane (odc. 6), w stosunkowo dobrym sta-
nie (odc. 5) lub wkrótce nastąpi tam znaczny spadek natężenia ruchu, głównie sa-
mochodowego (odc. 7). 
 
 Pierwszym krokiem powinna być wycena prac na poszczególnych odcinkach – 
niewątpliwie łatwiej będzie wygospodarować m.st. Warszawie środki na przebudowę 
/ budowę chodników na krótszych odcinkach: łączna ich długość w „grupie I” wynosi 
ok. 1.500 m niż na całej długości ul. Mehoffera (ok. 2.800 m) – proszę o przesłanie 
wyceny robót remontowych na wskazanych (oddzielnie dla każdego) odcinkach. 
 
 
Do wiadomości: 
ZDM – Dyrektor Grażyna Lendzion 
BDiK – Dyrektor Piotr Sójka 
BRM – Dyrektor Jerzy Kulik 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


