
            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 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 lipca 2012 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 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: 133/01/2012 

Dotyczy: wyznaczenia przystanków dla linii 133 i innych autobusów w rejonie ulic: Parcelacyj-
nej/Deseniowej.

 Szanowna Pani Prezydent ! 

 Bardzo prosz� o wyznaczenie przystanku autobusowego dla linii 133 i innych 
autobusów miejskich w rejonie skrzy�owania ulicy Parcelacyjnej z ul. Deseniow�. 

Po oddaniu do u�ytku wiaduktu drogowego w Choszczówce, zostanie z nim na pew-
no skierowana linia 133, gdy� dotychczasowy przejazd przez tory w ci�gu ul. Me-
hoffera zostanie zamkni�ty. By� mo�e nowym wiaduktem pojad� tez inne linie, cho�
ZTM na razie tego nie przewiduje. Linia 133 skierowana na now� tras�, na stosun-
kowo długim odcinku (Raciborska – Mehoffera), tj. trasie przebiegaj�cej ulicami: Me-
hoffera – Mehoffera-BIS – Parcelacyjn� – Mehoffera nie b�dzie miała przystanku. 

 Zdaniem mieszka�ców (zał�cznik) przystanek powinien zosta� zlokalizowany w 
rejonie skrzy�owania ul. Parcelacyjnej z Deseniow� b�d� Mehoffera-BIS. 

Kieruj� do Pani swój wniosek, bo by� mo�e ulicami: Parcelacyjn� i Mehoffera-BIS nie 
zarz�dza dzielnica, tylko np. ZDM. Mo�liwe te�, �e terenem, na którym poło�one s�
wymienione ulice włada obecnie PKP-PLK, tym samym Pani skieruje wniosek do od-
powiedniej instytucji. 

Zał�cznik – wyst�pienie mieszka�ców do Burmistrza w tej sprawie. 

                 Wojciech Tumasz 









Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Oczywi�cie tymczasowe przystanki wskazane w lokalizacjach jw. w przypadku gdyby nie spełniały np. 

norm bezpiecze�stwa, powinny by� wyznaczone w innych, dogodnych miejscach. Kryterium lokalizacji 

tymczasowych przystanków powinna by� w zasadzie jak najbli�sza ich lokalizacja przy skrzy�owaniu 

ulic: Mehoffera-BIS i Parcelacyjnej/Deseniowej. 

Prosz� o jak najszybsze doprowadzenie do wyznaczenia takich tymczasowych przystanków. 

Koszt ich wyznaczenia nie powinien by� wysoki (w porównaniu z budow� przystanków z zatokami) i z 

pewno�ci� m.st. Warszawa jest w stanie ponie�� taki koszt na popraw� komfortu jazdy mieszka�ców. 

                    Wojciech Tumasz 



Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Na ul. Mehoffera-BIS tymczasowy przystanek mógłby powsta� za skrzy�owaniem z ul. 

Parcelacyjn�/Deseniow�: 

Równie� oznakowany �ółt� lini� P-17 (tzw. �mijka) do czasu wyznaczenia (i ew. wybudowania) 

docelowego przystanku. 



Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

 Do czasu porozumienia si� obu urz�dów w sprawie terminów i tego kto powinien wybudowa�

przystanki, wnioskuj� o tymczasowe wyznaczenie przystanków autobusowych na ul. Parcelacyjnej (w 

stron� ul. Mehoffera) na jezdni, za skrzy�owaniem z ul. Mehoffera-BIS: 

Przystanek mógłby by� oznakowany �ółt� lini� P-17 (tzw. �mijka) do czasu wyznaczenia (i ew. 

wybudowania) docelowego przystanku. 



Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 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, 30 czerwca 2013 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 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: Parcelacyjna/przystanki/01/2013 (int 369) 

Dotyczy: wykonania pary przystanków autobusowych przy skrzy�owaniu ulic: Mehoffera-BIS i 
Parcelacyjnej/Deseniowej. 

Szanowna Pani Prezydent ! 

Bardzo prosz� o interwencj� w sprawie jak najszybszego wykonania pary przystanków 

autobusowych w rejonie skrzy�owania ulic: Mehoffera-BIS i Parcelacyjnej/Deseniowej. 

W 2012 r., został oddany do u�ytku wiadukt drogowy nad lini� kolejow� nr 9 w ci�gu ul. 

Mehoffera-BIS. Wiaduktem tym została poprowadzona trasa autobusu nr 133. Niestety autobus ten od 

przystanku Parcelacyjna do przystanku Brzezi�ska nie zatrzymuje si� po drodze na odcinku ponad 1 km. 

Podczas projektowania wiaduktu m.st. Warszawa nie zadbało nale�ycie, aby inwestor wiaduktu (PKP-

PLK) wykonał pełn� infrastruktur�, m.in. przystanki autobusowe na ul. Mehoffera-BIS. W zwi�zku z 

powy�szym m.st. Warszawa powinno jak najszybciej doprowadzi� do budowy brakuj�cych przystanków, 

które ułatwiłyby okolicznym mieszka�com poruszanie si� komunikacj� miejsk� i podniosły dost�pno��

tej komunikacji w dzielnicy Białoł�ka. 

  

Obecnie trwa wymiana pism mi�dzy ZTM, a Burmistrzem Białoł�ki w sprawie budowy tych 

przystanków (zał�czniki). 













            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 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, 25 pa�dziernika 2013 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 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: 133/03/2013 

Dotyczy: wyznaczenia przystanków dla linii 133 i innych autobusów w rejonie ulic: Parcelacyj-
nej/Deseniowej.

 Szanowna Pani Prezydent ! 

 W lipcu 2012 r. wnioskowałem do Pani o wyznaczenie przystanku autobusowe-
go dla linii 133 i innych autobusów miejskich w rejonie skrzy�owania ulicy Parcela-
cyjnej z ul. Deseniow�. 
 Otrzymałem w tej sprawie odpowied� z Biura Drogownictwa i Komunikacji (pi-
smo: BD-KP-KR.7243.141.2012.ASI(4) z dnia 27 lipca 2012 r.) i … nic si� nie dzieje, 
a przynajmniej nic mi nie wiadomo na temat post�pów prac przy wyznaczaniu przy-
stanków w opisywanym rejonie Białoł�ki. 
 Kiedy ww. przystanki b�d� uruchomione? 

                 Wojciech Tumasz 









Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Oczywi�cie tymczasowe przystanki wskazane w lokalizacjach jw. w przypadku gdyby nie spełniały np. 

norm bezpiecze�stwa, powinny by� wyznaczone w innych, dogodnych miejscach. Kryterium lokalizacji 

tymczasowych przystanków powinna by� w zasadzie jak najbli�sza ich lokalizacja przy skrzy�owaniu 

ulic: Mehoffera-BIS i Parcelacyjnej/Deseniowej. 

Prosz� o jak najszybsze doprowadzenie do wyznaczenia takich tymczasowych przystanków. 

Koszt ich wyznaczenia nie powinien by� wysoki (w porównaniu z budow� przystanków z zatokami) i z 

pewno�ci� m.st. Warszawa jest w stanie ponie�� taki koszt na popraw� komfortu jazdy mieszka�ców. 

 Na podstawie art. 39
1
 KPA, odpowied� prosz� przesła� wył�cznie drog� elektroniczn� na adres: 

wojtum@gazeta.pl . 

                    Wojciech Tumasz 



Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Przystanek mógłby by� oznakowany �ółt� lini� P-17 (tzw. �mijka) do czasu wyznaczenia (i ew. 

wybudowania) docelowego przystanku. 

Na ul. Mehoffera-BIS tymczasowy przystanek mógłby powsta� za skrzy�owaniem z ul. 

Parcelacyjn�/Deseniow�: 

Równie� oznakowany �ółt� lini� P-17 (tzw. �mijka) do czasu wyznaczenia (i ew. wybudowania) 

docelowego przystanku. 



Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Obecnie trwa wymiana pism mi�dzy ZTM, a Burmistrzem Białoł�ki w sprawie budowy tych 

przystanków (zał�czniki). 

 Do czasu porozumienia si� obu urz�dów w sprawie terminów i tego kto powinien wybudowa�

przystanki, wnioskuj� o tymczasowe wyznaczenie przystanków autobusowych na ul. Parcelacyjnej (w 

stron� ul. Mehoffera) na jezdni, za skrzy�owaniem z ul. Mehoffera-BIS: 



Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 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, 01 marca 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 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: Parcelacyjna/przystanki/02/2014 (int 369) 

Dotyczy: wykonania pary przystanków autobusowych przy skrzy�owaniu ulic: Mehoffera-BIS i 
Parcelacyjnej/Deseniowej. 

Szanowna Pani Prezydent ! 

W zwi�zku z pismem Biura Drogownictwa i Komunikacji z dnia 04 grudnia 2013 r. (znak: BD-

KP-KR.7243.141.2012.ASI/7), w którym poinformowano mnie, �e realizacja zadania polegaj�cego na 

wykonaniu pary przystanków autobusowych w rejonie skrzy�owania ulic: Mehoffera-BIS i 

Parcelacyjnej/Deseniowej jest niemo�liwa ze wzgl�du na ograniczone �rodki b�d�ce w dyspozycji ZTM, 

prosz� o informacj�, czy w 2014 r. przyznała Pani dla ZTM, poprzez odpowiedni wniosek do Rady 

Warszawy (gdzie głosowane Pani wniosku jest formalno�ci�) fundusze na budow� ww. przystanków? 

W 2012 r., został oddany do u�ytku wiadukt drogowy nad lini� kolejow� nr 9 w ci�gu ul. 

Mehoffera-BIS. Wiaduktem tym została poprowadzona trasa autobusu nr 133. Niestety autobus ten od 

przystanku Parcelacyjna do przystanku Brzezi�ska nie zatrzymuje si� po drodze na odcinku ponad 1 km. 

Podczas projektowania wiaduktu m.st. Warszawa nie zadbało nale�ycie, aby inwestor wiaduktu (PKP-

PLK) wykonał pełn� infrastruktur�, m.in. przystanki autobusowe na ul. Mehoffera-BIS. W zwi�zku z 

powy�szym m.st. Warszawa powinno jak najszybciej doprowadzi� do budowy brakuj�cych przystanków, 

które ułatwiłyby okolicznym mieszka�com poruszanie si� komunikacj� miejsk� i podniosły dost�pno��

tej komunikacji w dzielnicy Białoł�ka. 

  





Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 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, 11 wrze�nia 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 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: Parcelacyjna/przystanki/03/2014 (int 369) 

Dotyczy: wykonania pary przystanków autobusowych przy skrzy�owaniu ulic: Mehoffera-BIS i 
Parcelacyjnej/Deseniowej. 

Szanowna Pani Prezydent ! 

W �lad za dotychczasow� korespondencj� w tej sprawie, m.in. pismem Biura Drogownictwa i 

Komunikacji z dnia 04 grudnia 2013 r. (znak: BD-KP-KR.7243.141.2012.ASI/7), prosz� o informacj� na 

jakim etapie jest obecnie realizacja wniosków wykonanie dodatkowych przystanków autobusowych w 

rejonie skrzy�owania ulic: Mehoffera-BIS i Parcelacyjnej/Deseniowej? 

 Na podstawie art. 39
1
 KPA, odpowied� prosz� przesła� wył�cznie drog� elektroniczn� na adres: 

wojtum@gazeta.pl . 

                    Wojciech Tumasz 




