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Dotyczy: wykonania remontu ul. Mehoffera. 
 
  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 Bardzo dziękuję za wykonanie frezowania ul. Mehoffera w październiku ubiegłego 
roku. Dzięki temu do niedawna najgorszy odcinek ulicy Mehoffera (Modlińska – tory 
kolejowe) uzyskał równą nawierzchnię, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo ruchu 
drogowego na tym fragmencie ulicy. 
 
 Jednocześnie w dotychczasowej korespondencji zwracałem także uwagę na stan 
techniczny nawierzchni ul. Mehoffera na odcinku: Książkowa – Modlińska. Dotychczas 
ten odcinek ulicy ogólnie był w dostatecznym stanie. Miejscowo pojawiały się spękania, 
które zgłaszane do ZDMu były na bieżąco naprawiane (załącznik).  
 
 Niestety obecna zima spowodowała drastyczne pogorszenie stanu nawierzchni 
pozostałej części ulicy Mehoffera – pojawiły się liczne nowe spękania i wykruszenia 
nawierzchni. Dotychczasowe miejsca łatane np. w zeszłym roku, ponownie uległy 
uszkodzeniom, co widać na kolejnych zdjęciach. A jest to dopiero środek zimy i do 
wiosny nawierzchnia ul. Mehoffera na opisywanym odcinku ulegnie całkowitej 
degradacji. Odcinek ul. Mehoffera frezowany w zeszłym roku jest w doskonałym stanie. 
 
 W związku z powyższym proszę o przyznanie dla ZDM środków na frezowanie ul. 
Mehoffera (odc. Książkowa – Modlińska), aby w roku 2013 wykonać te prace. Zdaję 
sobie doskonale sprawę, że ul. Mehoffera na tym odcinku zapewne nie była 
umieszczona w planie frezowań, nie mniej jednak doraźne naprawy po tegorocznej 
zimie będą musiały objąć praktycznie ¾ nawierzchni tego odcinka i wydanie pieniędzy 
na doraźny remont będzie bezcelowy. 



1. Początek odcinka ul. Mehoffera o złej nawierzchni (skrzyżowanie z ul. Książkową). 

 
 
2. Liczne spękania i zniszczenia załatanej niedawno nawierzchni. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



Dla porównania to samo przejście jesienią: 

 
 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 


