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Znak: Tram/Tarchomin/58/2014 

 
 
Dotyczy: wad inwestycji Tramwaj na Tarchomin 
 
 

 Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 W związku z uruchomieniem 24 grudnia 2014 r. trasy tramwajowej na odc.: TMP – Mehoffera wzdłuż 

ul. Projektowanej 1 i ul. Światowida i teoretycznym zakończeniem tej inwestycji (31 grudnia 2014 r. minął 

termin zakończenia całej inwestycji o zakresie określonym w przetargu zakończonym podpisaniem 28 lutego 

umowy pomiędzy Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o., a firmą ZUE S.A.), zgłaszam do jak najszybszego 

wykonania elementy infrastruktury drogowej: 

1. Miejsca postojowe po południowej stronie ul. Ćmielowskiej (odc. Świderska – Światowida). 

2. Chodnik  po południowej stronie uliczki dojazdowej do szkoły podstawowej nr 344 od ul. Światowida. 

3. Remont istniejącego chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Światowida. 

 

ad. 1 Miejsca postojowe przy ul. Ćmielowskiej. 

Od kilku miesięcy w sprawie zlikwidowanych miejsc postojowych przy ul. Ćmielowskiej mieszkańcy 

Tarchomina przesyłają pisma do ZTM, ZDM i innych instytucji. Likwidacja tych miejsc była niepotrzebna. 

Potrzeba przywrócenia opisanych miejsc parkingowych jest bezsprzeczna – pisałem o tym do ZTM (załącznik 

nr 1). Ponadto mogą one z pewnością istnieć w myśl obecnie obowiązujących przepisów. W przeciwnym razie 

podczas np. wyznaczania pasa autobusowego w Al. Jerozolimskich, niemal wszystkie miejsca parkingowe 

wyznaczone dotychczas na chodniku (zwłaszcza przylegające do pasów skrętu w prawo) powinny zostać 

zlikwidowane. Brak miejsc przy ul. Ćmielowskiej powoduje, że samochody zastawiają północną stronę ul. 

Ćmielowskiej w taki sposób, że: „uniemożliwiają przejście do nowego przystanku tramwajowego mieszkańcom okolic 

Świderskiej. Dodatkowo ustawiają się tam nielegalni handlarze (biały Transit blokuje chodnik praktycznie całkowicie). Prosiłem o 
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interwencję Straż Miejską, jednak z zerowym efektem. Dlatego też proszę Pana, jako osobę bardzo aktywną o wystosowanie jakiejś 

prośby do ww. służby o jakieś systemowe rozwiązanie problemu. Teraz, po otwarciu (świetnej) linii tramwajowej ten odcinek chodnika 

jest ponownie uczęszczany przez pieszych).” Innymi słowy likwidacja miejsc postojowych po południowej stronie ul. 

Ćmielowskiej utrudniła przejście po północnej stronie ul. Ćmielowskiej. 

 

ad. 2 Chodnik  po południowej stronie uliczki dojazdowej do szkoły podstawowej nr 344 od ul. Światowida. 

Podobnie jak w przypadku miejsc postojowych przy ul. Ćmielowskiej, konieczność wykonania dodatkowego 

chodnika przy dojeździe do SP 344 zgłaszałem wielokrotnie (np. podczas spotkań z dyrektorem Łukaszem 

Puchalskim, czy pisemnie – załącznik nr 1). Obecnie ponawiam wniosek i podkreślam, że dzieci z rodzicami w 

czasie funkcjonowania szkoły podstawowej chodzą w ten sposób: 

 

 

ad. 3 Remont istniejącego chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Światowida. 

Podczas budowy obecnego odcinka linii tramwajowej, wykonano wraz z remontem skrzyżowań ulicy 

Światowida z ulicami poprzecznymi remont niewielkich fragmentów chodnika i drogi rowerowej istniejących 

dotychczas wzdłuż ul. Światowida. Nie minę się z prawdą, jeśli napiszę że nikt z mieszkańców, którzy 

uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych dotyczących inwestycji, włącznie ze mną, nie przewidzieli, że 

zakres inwestycji będzie obejmował remont chodników i drogi rowerowej tylko na ich krótkich fragmentach. Po 

zrealizowanym, obecnym etapie inwestycji odbiór społeczny inwestycji w tym zakresie jest zły. Krótkie, 

wyremontowane odcinki przedzielone są o wiele dłuższymi odcinkami w złym stanie technicznym. Proszę sobie 

wyobrazić, że jezdnię ulicy Światowida przy okazji tej inwestycji, także wyremontowano by tylko przy 

skrzyżowaniach. Tak się jednak nie stało, w przeciwieństwie do chodników i drogi rowerowej. Czy piesi i 

rowerzyści nie zasługują na takie luksusy jak kierowcy? 
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Poniższe zdjęcia przedstawiają najbardziej jaskrawe problemy pieszych i rowerzystów na niewyremontowanym 

ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Światowida (odc. Ćmielowska – Mehoffera): 
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odc.: Świętosławskiego – Myśliborska: 
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Przede wszystkim, oprócz nierówności wynikających z zużycia nawierzchni chodnika i użytego do budowy 

drogi dla rowerzystów niewłaściwego materiału (kostka brukowa) bardzo często występują nierówności przy 

studzienkach komór ciepłowniczych, teletechnicznych, itp. Występują także zbyt duże spadki i zagłębienia, w 

których gromadzi się woda. 

 

 Bardzo proszę o jak najszybsze wykonanie / wyremontowanie opisywanych elementów infrastruktury 

ul. Światowida. 

 

 Zgodnie z art. 39.1 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

wojtum@gazeta.pl 

 

Do wiadomości: 

Burmistrz dzielnicy Białołęka 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 


