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Dotyczy: uzyskania informacji o parametrach docelow ych ci ągu ulic Kołaci ńska - Szynowa. 
  
 Szanowna Pani Prezydent ! 

 
 Ze względu na podawane na stronie ZMID http://zmid.waw.pl/inwestycje-zmid/zadania-w-

przygotowaniu/poprawa-ukladu-drogowego-w-dzielnicy-bialoleka-1196/ informacje dotyczące przebudowy 

ciągu drogowego ulic: Kołacińskiej – Szynowej: 

„4. rozbudowę ciągu ulic: Kołacińska - Szynowa. 

W zakresie ul. Szynowej - przyjęte założenia zakładają powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, 

chodników, budowę oświetlenia i odwodnienia drogi. 

Łączna długość drogi to ok. 0,65 km. 

 

W zakresie ul. Kołacińskiej - przyjęte założenia zakładają powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 

x 2, obustronnych chodników (w miarę możliwości), budowę zatok autobusowych, budowę oświetlenia i 

odwodnienia drogi. 

Łączna długość drogi to ok. 1,45 km.” 

 

proszę o podanie dokładniejszego zakresu przebudowy – opisu przedsięwzięcia, w tym: 

a) szerokości pasa drogowego, 

b) szerokości jezdni, 

c) szerokości chodników i ich położenia względem jezdni (czy po obu stronach, czy tylko po jednej stronie 

jezdni – której?), 

d) szerokości drogi dla rowerzystów w pasie drogi wraz z położeniem tej drogi względem jezdni (czy po 

obu stronach, czy tylko po jednej stronie jezdni – której?), 

e) wykonania odwodnienia ulic (kanalizacja ogólnospławna, rowy odwadniające, studnie chłonne, itp.), 
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f) wykonania oświetlenia ulic (lokalizacja słupów – czy zastąpią obecne słupy energetyczne?), 

g) wykonania skablowania napowietrznych linii: energetycznej i teletechnicznej 

oraz innych parametrów technicznych przedsięwzięcia wraz z planem inwestycji (np. w skali 1: 1000). 

 

Proszę też o informacje na jakim etapie jest obecnie ww. inwestycja. 

 

 Proszę o przekazanie wyczerpujących informacji i udzielenie, zgodnie z art. 39.1 KPA, odpowiedzi 

wyłącznie na adres poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl . 
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