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Znak: Tram/Tarchomin/59/2015 

 
 
Dotyczy: projektowanej drugiej jezdni ul. Światowida 
 
 

 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

  

 W ślad za dotychczasową korespondencją, m.in.: 

a) z dnia 12 czerwca 2014 r. (znak: Tram/Tarchomin/47/2014), odpowiedzią w tej sprawie i dalszą jej 

kontynuacją (załącznik nr 1),  

b) z dnia 05 lipca 2014 r. (znak: Tram/Tarchomin/48/2014) i odpowiedzią w tej sprawie (załącznik nr 2), 

c) z dnia 26 października 2014 r. (znak: Tram/Tarchomin/55/2014) i odpowiedzią w tej sprawie 

(załącznik nr 3), 

 

oraz w związku z faktem wydania w dniu 05 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr 

513/II/2014, utrzymującą w mocy decyzję ZRID nr 323/BIA/2014 wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy w 

dniu 20 sierpnia 2014 r., proszę o informację jakie działania zostały wykonane w ciągu ostatnich 4 miesięcy, 

aby rozpocząć budowę linii tramwajowej na odc.: ul. Mehoffera (pętla Tarchomin Kościelny; szkoda, że nie 

Nowodwory Południowe) – Winnica? 

 

 W szczególności proszę o odpowiedź: 

1. Czy rozwiązany już został problem dębu rosnącego na granicy działek: 2/9 i 4/11 z obrębu 4-01-22 i w 

jaki sposób? 
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2. Czy przed przejazdami dla rowerzystów pojawią się poręcze do oczekiwania na sygnał zielony, aby 

rowerzysta mógł wygodniej czekać na zielone światło? 

3. Czy zostanie zaprojektowany chodnik prowadzący od pasażu H. Sławika do właśnie wybudowanego 

przejścia dla pieszych przez ul. Światowida w rejonie ul. Antalla 9 oraz inne chodniki, o które 

dotychczas wnioskowałem? 

4. Czy zostaną wykonane zatoki autobusowe w ul. Stefaniak i w ul. Myśliborskiej, których obecnie 

brakuje? 

5. Czy zostanie wykonane 4-wlotowe skrzyżowanie ul. Światowida z ul. Strumykową, zamiast dotychczas 

projektowanego skrzyżowania 3-wlotowego? 

6. Kiedy rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu ul. Światowida na odc.: ul. Mehoffera – 

ul. Modlińska? Jednocześnie mam na myśli konsultacje, na których będzie możliwość rzeczowej 

dyskusji i dodania/zmiany elementów projektu. 

7. Czy został uwzględniony wniosek mieszkańców dotyczący zawężenia pasów ruchu do szerokości 

minimalnej, dopuszczalnej przez prawo? 

8. Czy faktycznie droga rowerowa wokół pętli będzie zastąpiona chodnikiem? W tym miejscu uważam, że 

droga rowerowa nie powinna być w całości likwidowana, tylko zostać wykonana po południowej 

stronie pętli, a następnie na działce nr 26/24 wzdłuż granicy działek nr 26/24 i 28/18 z obrębu 4-01-22 

doprowadzona do drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Strumykowej. Projekt tej drogi rowerowej 

wraz z chodnikiem zamierzam zgłosić do budżetu obywatelskiego w edycji na 2016 rok. 

9. Czy zostanie zaślepiony istniejący wjazd z ul. Świętosławskiego na ul. Światowida? 

10. Czy została zlecona koncepcja sposobu włączenia ul. Światowida do ul. Modlińskiej wraz z obsługą 

terenu przyległego do pętli tramwajowej „Winnica”, a jeśli nie to dlaczego? Jeśli tak, to proszę o 

udostępnienie. 

11. Czy rozważana jest możliwość zbudowania parkingu P&R nad pętlami: tramwajową i autobusową 

„Winnica”, aby zadaszyć obie pętle i zbudować terminal przesiadkowy? 

12. Czy zostały już opracowane materiały przetargowe na budowę drugiej jezdni ul. Światowida o 

przekroju 2 pasów ruchu, a jeśli nie to dlaczego? Na jakim etapie jest opracowywanie tych materiałów – 

proszę  o wgląd do nich? 

13. Kiedy zostanie rozpisany przetarg na budowę linii tramwajowej do Winnicy, skoro wszelkie decyzje 

administracyjne pozwalające na budowę tego odcinka są wydane i stały się prawomocne? 

 

 Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

wojtum@gazeta.pl .  

 

Do wiadomości: 

Burmistrz dzielnicy Białołęka 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 


