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Znak: Tram/Tarchomin/72/2015 

 
 
Dotyczy: wprowadzenia zmian w sygnalizacji na skrzy żowaniu ul. My śliborskiej z TMP (ul. Kukli ńskiego) 
 
 

 

 Szanowna Pani Przewodnicząca ! 

  

 3 października br przesłałem na ręce Pani Prezydent Warszawy, poprzez wysyłkę na adres poczty 

elektronicznej: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl odebraną przez p. Luizę Walczuk w dniu 05 

października o godz. 8:16 

 

pismo, w którym prosiłem o podanie terminu wprowadzenia priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniu ul. 

Myśliborskiej z TMP (ul. Kuklińskiego – dalej TMP): 

W nawiązaniu do informacji z Tramwajów Warszawskich – pismo z dnia 22 lipca 2015 r., znak: TW-DIS.051.020.7.2014/16.JSz 

(załącznik), uprzejmie informuję, że do dziś nie zostały wprowadzone zapowiadane w przytoczonym piśmie zmiany. 
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 Kiedy te zmiany będą wprowadzone, tzn. ile konkretnie czasu potrwa okres czasu opisany jako „wkrótce” w ostatnim zdaniu 

pisma? 

 Pasażerowie tramwajów kursujących z Tarchomina stanowczo domagają się jak najszybszego wprowadzenia korzystnych dla 

nich zmian! 

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

 

(załącznik nr 1). 

27 października ponowiłem wniosek (załącznik nr 2). 

 Do dziś po prawie 3 miesiącach nie otrzymałem odpowiedzi w sprawie. Ponadto nadal nie został 

wprowadzony priorytet dla tramwajów na omawianym skrzyżowaniu (TMP z ul. Myśliborską). 

 Proszę o wdrożenie postępowania wyjaśniającego w sprawie braku odpowiedzi na pierwotne pismo z 03 

października 2015 r. 

 

 

 Oczywiście nadal oczekuję, jak i mieszkańcy korzystający z tramwaju na jak najszybsze wprowadzenie 

priorytetu na skrzyżowaniu TMP z ul. Myśliborską. 

 

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

wojtum@gazeta.pl 
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