
Warszawa, dnia 24 sierpnia 2011 r. 

 

 

 

My, niżej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy 

Białołęka projekt stanowiska w sprawie konieczności odnowienia jezdni ul. Mehoffera w 

najbliższym czasie. 

Wnioskujemy o wprowadzenie projektu wymienionego stanowiska do porządku obrad 

sesji Rady Dzielnicy Białołęka. 

 
 

Wnioskodawcy 
 



Stanowisko Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ……………… 2011 roku 
 
w sprawie: konieczności odnowienia jezdni ul. Mehoffera w najbliższym czasie. 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (Dz. U. nr 41, poz.361 z późn. zm1.) uchwala się,  
co następuje: 
 
 

§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka jest zaniepokojona stanem nawierzchni jezdni ul. Mehoffera 

na odcinku: ul. Książkowa – tory kolejowe. 

 

§ 2 

Rada Dzielnicy Białołęka uważa, że zarządca ulicy Mehoffera powinien jak 

najszybciej dokonać frezowania nawierzchni jezdni ul. Mehoffera na odc. ul. 

Książkowa – tory kolejowe. 

 

§ 3 

Stanowisko przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącej Rady m. 

st. Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga 

Północ), przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 

 
 

§ 4 
Wykonanie stanowiska powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 
 

§ 5 
Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 

                                                 
1 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127 poz. 1087, Dz. 
U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1826, Dz. U. z 2008 r. Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2009 r. Nr 95 poz. 787  
 



Uzasadnienie 

 
 
 

Ulica Mehoffera wymagana na całym wskazanym odcinku natychmiastowej wymiany 

nawierzchni. Obecna jezdnia jest bardzo zniszczona z licznymi koleinami. Podczas opadów i 

długo po ich ustaniu na jezdni gromadzi się woda, którą przejeżdżające samochody 

rozchlapują na chodnik i często na idących nim pieszych. Frezowanie nawierzchni 

wyeliminuje koleiny, w których zbiera się woda. Pozwoli także podnieść ogólny poziom 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej ulicy. 


