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 Sz. P. Krzysztof Karos 
 Prezes 
 Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. 
 ul. Siedmiogrodzka 20 
 01 – 232 Warszawa 
 
znak: górka-saneczkowa/02/2015 
 
dotyczy:  uzyskania zgody na wykorzystanie ziemi z pasa drogowego ul. Światowida na budowę górki 
saneczkowej realizowanej w ramach budżetu partycypacyjnego w 2015 r. przez dzielnice Białołęka. 
 
 Szanowny Panie Prezesie ! 
 
 
 Ze względu na fakt, że w 2015 r. planowany jest do zrealizowania projekt budżetu partycypacyjnego 

zakładający budowę górki saneczkowej nieopodal pętli tramwajowej Tarchomin Kościelny, bardzo proszę o 

zgodę lub warunki na jakich można by było wykorzystać ziemię z korytowania terenu pod dalszy przebieg linii 

tramwajowej i drugiej jezdni ul. Światowida na potrzeby budowy górki saneczkowej. 

 W budżecie dzielnicy Białołęka przewidziana jest kwota 90.000 zł na budowę górki saneczkowej. 

Największym kosztem przy tym przedsięwzięciu będzie pozyskanie ziemi i przywiezienie jej na potrzeby 

usypania górki. Ponieważ obecnie pas drogowy ul. Światowida na mocy decyzji ZRID dotyczącej budowy II 

etapu inwestycji „Tramwaj na Tarchomin”, należy w całości do m.st. Warszawy, możliwe byłoby pozyskanie 

ziemi z obszaru na którym w niedalekiej przyszłości będzie budowany dalszy odcinek linii tramwajowej i druga 

jezdnia ul. Światowida, tak aby z ziemi tej uformować planowaną górkę. Sprzęt i pracowników do transportu i 

formowania górki zapewniałby Urząd Dzielnicy Białołęka. Więcej informacji uzyska Pan u p. Ilony Kuleczki z 

Wydziału Ochrony Środowiska dzielnicy Białołęka. 

 Ze swojej prośby proszę o przychylenie się do propozycji. 

 

Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: wojtum@gazeta.pl 

. 
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  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 


