
Warszawa, dnia 22 czerwca 2011 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białoł�ka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 
ul. Modli�ska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m. st. Warszawy 
Pl. Bankowy 3/5, pok.129 

00 – 950 Warszawa 
fax: 0 22 595 30 52 

znak: Tram/Mod/09/2011

dotyczy: wprowadzenia do układu drogowego w�zła Modli�ska, zmian umo�liwiaj�cych 
zbudowanie w bliskiej przyszło�ci tramwaju do Tarchomin wzdłu� ul. Modli�skiej. 

Szanowna Pani Prezydent ! 

Z uwagi na zako�czone w zeszłym roku prace nad opracowaniem 
dotycz�cym rozwi�zania w�zła Modli�ska umo�liwiaj�cego przeprowadzenie linii 
tramwajowej z p�tli �era� FSO w kierunku ul. Modli�skiej, na podstawie Ustawy o 
dost�pie do Informacji Publicznej (Dz.U.2001 nr 112, poz.1198), prosz� o 
udost�pnienie analizy i wyceny koncepcji przeprowadzenia linii tramwajowej przez 
w�zeł Modli�ska, o któr� wnioskowało Biuro Drogownictwa i Komunikacji. 

 Prosz� tak�e o podanie informacji na jakim etapie jest wdra�anie 
optymalnego wariantu przeprowadzenia linii tramwajowej w kierunku ul. Modli�skiej 
i czy w chwili rozpocz�cia przebudowy w�zła Modli�ska przez GDDKiA 
(prawdopodobnie jesie� 2012), równolegle odbywa� si� b�dzie budowa 
odpowiedniego korytarza dla tramwaju. 

Z powa�aniem   

Wojciech Tumasz  





            
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 lipca 2011 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: Tram/Mod/10/2011 

Dotyczy: wprowadzenia do układu drogowego w�zła Modli�ska, zmian umo�liwiaj�cych 
zbudowanie w bliskiej przyszło�ci tramwaju do Tarchomina wzdłu� ul. Modli�skiej.

  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 Po zapoznaniu si� w lipcu br z koncepcj� przebiegu trasy tramwajowej przez 
w�zeł Trasy Toru�skiej z ci�giem ulic Jagiello�ska – Modli�ska, wykonanej przez 
Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. w sierpniu 2010 r. na podstawie umowy 
nr: BD/B-I-2-5/B/U-12/10, w której analizowano dwa warianty przebiegu trasy 
tramwajowej przez w�zeł Modli�ska, prosz� o uwzgl�dnienie w projekcie 
przebudowy, sieci miejskiego monitoringu wizyjnego obejmuj�cego swym 
zasi�giem p�tl� tramwajow� oraz p�tl� autobusow� – zwłaszcza okolice 
przej�cia podziemnego ł�cz�cego p�tl� autobusow� z p�tl� tramwajow�. 

 Dodatkowo zwracam si� z wnioskiem o uj�cie w WPF m.st. Warszawy w roku 
2012 z ewentualnym rozszerzeniem do 2013 r., zadania inwestycyjnego pn.: 
przebudowa w�zła Modli�ska na potrzeby przeprowadzenia trasy tramwajowej z p�tli 
�era� FSO do Tarchomina wzdłu� ulicy Modli�skiej. 
Z przytoczonego wcze�niej opracowania wynika, �e koszt realizacji I etapu prac, tj. 
etapu obejmuj�cego okres, w którym w trakcie remontu w�zła „Modli�ska” wykonane 
powinny by� roboty niezb�dne dla pó�niejszej bezkolizyjnej budowy elementów trasy 
tramwajowej, b�dzie wynosił ok. 40 mln zł netto (wst�pny kosztorys obejmuje 
równie� roboty nieprzewidziane, o warto�ci ok. 13% kosztów ł�cznych dla tego 
etapu). 
Optymalnym rozwi�zaniem byłoby podpisanie umowy z GDDKiA o 
współfinansowaniu cz��ci robót. 



Jednocze�nie zwracam uwag�, �e GDDKiA planuje rozpocz�� przebudow� w�zła 
Modli�ska w ramach II etapu przebudowy Trasy AK – Toru�skiej na odcinku 
Pow�zkowska – Marki do parametrów drogi ekspresowej S-8 w 2012 r. Zako�czenie 
ww. przebudowy planowane jest na rok 2014. Je�eli w pocz�tkowym okresie 
przebudowy w�zła (tj. najpó�niej do połowy 2013 r.) nie zostan� wykonane stosowne 
prace zwi�zane z planowanym przebiegiem trasy tramwajowej, to ich wykonanie 
b�dzie mo�liwe dopiero po 2019 r. kiedy to minie 5-letni okres karencji zwi�zany z 
nieingerowaniem w inwestycj� realizowan� z wykorzystaniem �rodków UE. Do tego 
czasu dezaktualizacji ulegnie obecny kosztorys prac, jak równie� mog� pojawi� si�
trudno�ci w realizacji robót bior�c pod uwag� konieczno�� utrzymania ruchu w w��le 
oddanej do u�ytku trasie ekspresowej S-8 (zwłaszcza ł�cznicach N-W i E-S). 

                 Wojciech Tumasz 





            
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, 16 grudnia 2011 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. El�bieta Brenda 
Dyrektor GDDKiA o/Warszawa 
ul. Mi�ska 25 
03 – 808 Warszawa 

znak: Tram/Mod/12/2011 

Dotyczy: wprowadzenia do układu drogowego w�zła Modli�ska, zmian umo�liwiaj�cych zbudowanie 
w bliskiej przyszło�ci tramwaju do Tarchomina wzdłu� ul. Modli�skiej.

  
Szanowna Pani Dyrektor ! 
 Uprzejmie prosz� o informacj�, czy w ramach planowanego wkrótce do wyko-
nania II etapu budowy drogi S8 odc. Pow�zkowska - Marki (ul. Piłsudskiego), tj. odc. 
w.Pow�zkowska - w.Modli�ska, uwzgl�dniany jest ju� zamienny projekt budowlany w 
stosunku do projektu budowlanego na podstawie którego uzyskano pozwolenie na 
budow� drogi S8 odc. Pow�zkowska - Marki (ul. Piłsudskiego), przewiduj�cy odpo-
wiednie ukształtowanie w�zła Modli�ska, aby w przyszło�ci mo�liwe było łatwe zre-
alizowanie budowy linii tramwajowej do Tarchomina z �erania FSO wzdłu� ul. Mo-
dli�skiej? 

Projekt zamienny odzwierciedlałby wariant przej�cia linii tramwajowej przez w�zeł 
Modli�ska, który został wybrany w wyniku analizy zleconej przez m.st.Warszaw� – 
dokumenty dost�pne pod adresem: 
http://radny.com.pl/dok2kadencja/pisma2tw/s8-tram_110705_bdik-zal/

                 Wojciech Tumasz 





            
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, 26 stycznia 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. 
Krzysztof Karos 
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 
ul. Siedmiogrodzka 20 
01-232 Warszawa 

znak: Tram/Mod/01/2012 

Dotyczy: wprowadzenia do układu drogowego w�zła Modli�ska, zmian umo�liwiaj�cych zbudowanie 
w bliskiej przyszło�ci tramwaju do Tarchomina wzdłu� ul. Modli�skiej.

  
Szanowny Panie Prezesie ! 
 W zwi�zku z otrzymaniem od pana Stanisława Dmochowskiego – dyrektora 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa, pisma informuj�cego o 
tym, �e koncepcja poprowadzenia linii tramwajowej przez w�zeł Modli�ska nie b�-
dzie wymagała zmian w w��le podczas przebudowy w�zła Modli�ska, wykonywanej 
przez GDDKiA w najbli�szym czasie, prosz� o udost�pnienie pisma znak: 
TW/TP/075/617/2011/HS z 08 sierpnia 2011 r., wymienionego w tre�ci odpowiedzi z 
GDDKiA, wraz z wszystkimi zał�cznikami. 

                 Wojciech Tumasz 







            
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, 17 lutego 2012 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, pok.129 
00 – 950 Warszawa 
fax: 0 22 595 30 52 

znak: Tram/Mod/02/2012 

dotyczy: zaplanowania budowy linii tramwajowej do Tarchomina wzdłu� ul. Modli�skiej.

 Szanowna Pani Prezydent ! 

 Uprzejmie prosz� o uwzgl�dnienie w�ród planowanych w latach 2012 – 2015 
inwestycji infrastrukturalnych w mie�cie Warszawie, inwestycji pn.: „Budowa linii 
tramwajowej wzdłu� ul. Modli�skiej na odc. Trasa Toru�ska – Trasa Mostu Północ-
nego. 
 W 2010 r. Biuro Drogownictwa i Komunikacji przeanalizowało mo�liwo�ci prze-
biegu trasy tramwajowej przez w�zeł Trasy Toru�skiej z ci�giem ulic Jagiello�ska-
Modli�ska – umowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. nr BD/B-I-2-5/B/U-12/10, w wyniku 
czego wyłoniono wariant do realizacji, tzw. wariant A – autorski. 

 W 2012 r. zako�czy si� przebudowa ul. Modli�skiej w rejonie kanału �era�-
skiego, gdzie powstaj� obiekty in�ynieryjne na potrzeby funkcjonowania planowanej 
w Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. War-
szawy linii tramwajowej wzdłu� ul. Modli�skiej na odc. Trasa Toru�ska (p�tla �era�
FSO) – Trasa Mostu Północnego. 

 W 2012 r. rozpocznie si� tak�e II etap przebudowy drogi krajowej nr 8 (Trasa 
AK – most Grota – Trasa Toru�ska) do parametrów drogi ekspresowej S8 na odc. 
w�zeł Pow�zkowska – w�zeł Modli�ska, z czym wi��e si� przebudowa w�zła „Mo-
dli�ska”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zako�czenie prac 
w 2015 r. 

 Z uwagi na powy�sze, do roku 2015 nale�y zrealizowa� budow� linii tramwa-
jowej wzdłu� ul. Modli�skiej od p�tli �era� FSO do Trasy Mostu Północnego, aby 
zapewni� sprawn� obsług� komunikacj� szynow� dla osiedli Tarchomin, Nowodwory 



oraz istniej�cych i powstaj�cych nowych osiedli wzdłu� ul. Modli�skiej, w których ju�
teraz ł�cznie zameldowanych jest ponad 50 tys. mieszka�ców (mieszka ponad 80 
tys.), za� w ci�gu najbli�szej dekady zamieszka co najmniej 50 tys. mieszka�ców. 

 Brak realizacji inwestycji tramwaju wzdłu� ul. Modli�skiej do roku 2015 spo-
woduje niemo�no�� realizacji tej inwestycji do roku 2020, gdy� przebudowa w�zła 
„Modli�ska” w ramach dostosowywania Trasy Toru�skiej do parametrów drogi eks-
presowej S8 jako dofinansowywana z funduszy europejskich obj�ta b�dzie 5-letnim 
okresem karencji, w którym ingerencja w zrealizowane zadanie doprowadzi� mo�e 
do utraty dofinansowania przyznanego z UE, które w przypadku Trasy Toru�skiej 
wynosi ponad 2 mld zł i pokrywa 98% kosztów przebudowy tego ci�gu drogowego 
(�ródło: http://www.s8modlinska-marki.pl ). 

otrzymuje: 
Zarz�d Miejskich Inwestycji Drogowych 

                 Wojciech Tumasz 



Tumasz Wojciech

Od: Tumasz Wojciech [wojtum@gazeta.pl]
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Temat: FW: ul. Modli�ska - przebudowa oraz tramwaj
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Szanowna Pani Prezydent !
Ponad 3 miesi�ce temu przesłałem do Pani dwa wnioski w sprawie jak najszybszego zaplanowania:

1. Przebudowy ul. Modli�skiej (dziel�c inwestycj� na etapy).  
2. Budowy linii tramwajowej wzdłu� ul. Modli�skiej  

Do dzi�, mimo odebrania przez Pani sekretariat wiadomo�ci z wnioskami, nie otrzymałem na nie �adnej 
odpowiedzi. Prosz� o wyja�nienia w tej sprawie.
Ponawiaj�c te wnioski, zakre�lam Pani 10-dniowy termin odpowiedzi na nie. Przy braku odpowiedzi do 18 
czerwca 2012 r., b�d� zmuszony skierowa� skarg� na bezczynno�� Urz�du Prezydenta m.st. Warszawy.

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorz�dowa Gospodarno��

radny dzielnicy Białoł�ka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka  
ul. Modli�ska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl

mailto:wojtum@gazeta.pl
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Dzie� Dobry,
Prosz� o przekazanie pism do Prezydenta m.st.Warszawy

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorz�dowa Gospodarno��  

radny dzielnicy Białoł�ka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka  
ul. Modli�ska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  

mailto:wojtum@gazeta.pl  





            
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 pa�dziernika 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, pok.129 
00 – 950 Warszawa 
fax: 0 22 595 30 52 

znak: Tram/Mod/04/2014 

dotyczy: zaplanowania budowy linii tramwajowej do Tarchomina wzdłu� ul. Modli�skiej.

 Szanowna Pani Prezydent ! 

 W nawi�zaniu do pierwszego wniosku w tej sprawie z dnia 17 lutego 2012 r. 
(znak: Tram/Mod/02/2012) i kolejnych wyst�pie� z 2012 r., z przykro�ci� musz�
stwierdzi� �e do planów inwestycyjnych miasta oraz do umowy wieloletniej podpisa-
nej z Tramwajami Warszawskimi do dzi�, wg mojej wiedzy, nie została wpisana linia 
tramwajowa wzdłu� ul. Modli�skiej (odc. �era� FSO – TMP). Jest to bardzo zła wia-
domo�� dla mieszka�ców Białoł�ki. 

 Jeszcze kilka lat temu (połowa ubiegłej dekady) do zachodniej Białoł�ki (Tar-
chomin i Nowodwory) planowana była budowa linia metra. Pani obiecywała lini� me-
tra w 2006 r. Jednak po analizach została ona zast�piona w planach liniami tramwa-
jowymi: Młociny – Winnica i �era� FSO – Winnica. Obie linie miały wg studium wy-
konalno�ci: „Obsługa osiedla Tarchomin komunikacj� tramwajow�” powsta� do … 
ko�ca 2010 r. ! 

 Obecnie, mija 2014 rok i nawet nie zaplanowano budowy linii �era� FSO – 
TMP, za� budowa linii Młociny – Winnica jest dopiero wykonywana na odcinku: Mło-
ciny – Mehoffera, tj. ok. połowy trasy. Ł�cznie, po oddaniu do u�ytku odcinka linii 
tramwaju do Mehoffera zostanie wybudowane ok. 25% długo�ci zało�onych dla Tar-
chomina i Nowodworów tras tramwajowych. Realizuj�c inwestycje tramwajowe w tym 
tempie, stwierdzam �e Tarchomin i Nowodwory b�d� w pełni obsługiwane komunika-
cj� tramwajow� minimum za 10 lat. 

 Dlaczego tak długo mieszka�cy tych osiedli b�d� czeka� na zbudowanie peł-
nej infrastruktury tramwajowej, która była zaplanowana w zamian za lini� metra? 



 Kiedy Pani podejmie realne działania na rzecz wybudowania tramwaju wzdłu�
ul. Modli�skiej? 

 Czy ma Pani w ogóle jakikolwiek harmonogram działa� zmierzaj�cych do re-
alizacji linii tramwajowej z �erania FSO wzdłu� ul. Modli�skiej? 

                 Wojciech Tumasz 


