
            
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, 10 listopada 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. 
 Grażyna Lendzion 
 Dyrektor 
 Zarządu Dróg Miejskich 
 ul. Chmielna 120 
 00 – 901 Warszawa 
znak: Mehoffera/chodniki/04/2012 
 
Dotyczy:  naprawy lokalnych uszkodzeń jezdni i chodników ul. Mehoffera. 
 
Szanowna Pani Dyrektor ! 
 
 W związku z dotychczasową korespondencją w wyniku której otrzymałem za-
pewnienie, że: „W ramach bie żącego utrzymania i w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa ruchu pieszych podległe nam słu żby drogowe przeprowadza ć będą 
miejscowe naprawy – wymian ę uszkodzonych płyt chodnikowych i likwidacj ę 
nierówno ści .”, proszę o interwencyjną naprawę styku jezdni z chodnikiem przy 
skrzyżowaniu ul. Mehoffera z ul. Strumykową 

 



Fragment jezdni zapadł się niedawno i w miejscu tym zbiera się woda. Przejeżdżają-
ce samochody ochlapują pieszych. Zapadnięcie prawdopodobnie ma związek z nie-
dawno wykonywanymi pracami MPWiK na ul. Mehoffera (odc. Strumykowa - Talaro-
wa). 
 
Drugim miejscem wymagającym interwencji są okolice skrzyżowania ul. Mehoffera z 
ul. Ceglaną 

 
 
 Na zdjęciu wyraźnie widać miejscowe zapadnięcie ul. Mehoffera przy krawężni-
ku. W obniżeniu zbiera się woda – również i tu piesi ochlapywani są przez kierow-
ców. 
 
Dodatkowo widoczny na zdjęciu fragment słupa teletechnicznego zawęża chodnik 
tak bardzo, że osobom niepełnosprawnym, ale także rodzicom prowadzącym wózek 
dziecięcy trudno jest przejść przez ul. Ceglaną korzystając przy tym z obniżenia 
chodnika. Czy jest możliwe wyeliminowanie tej niedogodności? 
 
W tle widać też nie obniżony krawężnik chodnika przy przejściu przez ul. Ceglaną. 
Na skrzyżowaniu ul. Mehoffera z ul. Ceglaną jest to jedyny fragment chodnika nie 
przystosowany do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się. Jak szybko ta 
bariera może zostać wyeliminowana? 
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