
            
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, 20 lutego 2013 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. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
 
Znak: Modli ńska/09/2013/frezowanie 

 
Dotyczy: Naprawy nawierzchni wschodniej jezdni ul. Modlińskiej. 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

W związku z zapowiedziami ZDM dotyczącymi frezowania jezdni ul. Modlińskiej na odcinku: kanał 

Żerański – Trasa Mostu Północnego, bardzo się cieszę z tych planów. Mam nadzieję, że zostaną w pełni 

zrealizowane. 

Jednocześnie bardzo proszę Panią Prezydent o przyznanie dodatkowych środków dla ZDM na 

frezowanie nawierzchni ulic w Warszawie z przeznaczeniem na większy zakres wymiany nawierzchni na ul. 

Modlińskiej. Mam na myśli odcinek od Trasy Mostu Północnego do ul. Światowida. Odcinek ten 

charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu nie tylko osobowego, ale i autobusowego. Z pewnością 

fatalna nawierzchni wpływa na stan taboru eksploatowanego przez MZA przyśpieszając jego zużycie. 

Zwlekanie z remontem tego fragmentu – to jedynie ok. 200 m o szerokości 3 pasów ruchu i dalsze ok. 130 m 

o szerokości 6 pasów ruchu, czyli łącznie ok. 4800 m2 jezdni, co przy orientacyjnej cenie 1 m2 nawierzchni 

(warstwy: wiążąca i ścieralna) na poziomie 100 zł/m2 (dane za http://www.drogibetonowe.pl/page/koszty/ ) 

daje koszt rzędu 500.000 zł. Sądzę, że w skali budżetu m.st. Warszawy nie jest to kwota, której nie można by 

było wygospodarować dla ZDM, aby wykonać frezowanie nawierzchni ul. Modlińskiej w większym zakresie 

niż obecnie zapowiadany. A gdyby w budżecie miasta udało się wygospodarować w ciągu roku kolejne ok. 

700.000 zł, to przeznaczając je na frezowania dla ZDMu, można by było wymienić nawierzchnię na prawym 

skrajnym pasie ul. Modlińskiej (jezdnia wschodnia) pomiędzy ul. Światowida, a ul. Aluzyjną, który to pas 

wymaga pilnej wymiany nawierzchni, co widać na zdjęciach wykonanych na przełomie stycznia i lutego br. 



 

 



 

 

Mam nadzieję, że służby finansowe miasta podległe Pani Prezydent przeanalizują jeszcze raz 

możliwości budżetowe miasta i wygospodarują łącznie ok. 1.200.000 zł (to jedynie 100.000 zł miesięcznie !) 

z przeznaczeniem dla ZDM na frezowanie jezdni ul. Modlińskiej. 

 

 

  

                   Wojciech Tumasz 


