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Znak: Tram/Tarchomin/60/2015 

 
 
Dotyczy: wad inwestycji Tramwaj na Tarchomin 
 
 

 Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 W związku z odpowiedzią z Biura Drogownictwa i Komunikacji z dnia 20 stycznia 2015 r. (znak: BD-

KP-PS.7240.1.2015.PDA/3), informuję, że zarówno mnie, jak i mieszkańców Tarchomina ta odpowiedź nie 

satysfakcjonuje. Przede wszystkim, z uwagi na to, że pism z datą 02 stycznia wysłałem więcej niż jedno, to 

proszę, aby odpowiadający na moje wnioski używał pełnej informacji o piśmie, na które odpowiada (data i 

znak). 

 

 Niedopuszczalne jest, aby chodnik przy SP 344 pojawił się w drugim etapie inwestycji, tj. nie wiadomo 

kiedy – w przytoczonym piśmie nie jest podana data realizacji II-ego etapu inwestycji. 

 

 Podobnie niedopuszczalne jest, aby przez nie wiadomo jak długi czas, istniejący chodnik i droga 

rowerowa wzdłuż głównej ulicy Światowida nadal były w złym stanie technicznym, bez żadnej szansy na 

poprawę stanu w dającej się przewidzieć przyszłości, nie wspominając o skonkretyzowaniu w zakresie daty 

wykonania remontu. 

 

 Odrębną kwestią jest likwidacja zatok postojowych przy ul Ćmielowskiej, nie tylko w otoczeniu 

skrzyżowań, a jednocześnie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, ale także w odległości ponad 25 

metrów od skrzyżowania ul. Światowida z ul. Ćmielowską (i jednocześnie przejścia dla pieszych z przejazdem 

dla rowerzystów). Po prostu na pewnym etapie projektowania, ktoś, nietrudny do zidentyfikowania z imienia i 

nazwiska, źle zaprojektował tę inwestycję. 
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 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 


