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Dotyczy: wniosków składanych do projektu tramwaju d o Winnicy i docelowego kształtu ul. Światowida 
po spotkaniu z dnia 8 maja 2018 r. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 W nawiązaniu do pisma z ZTM, znak: ZTM-HZ.054.216’2018.AWE / 2.AWE.ZTM-HZ z dnia 26 lipca 

br, w którym została podana zapowiedź wykonania remontu ciągu pieszego i rowerowego po zachodniej stronie 

istniejącej ulicy Światowida oraz korekty oświetlenia i oznakowania pionowego wraz z budową 

dwujezdniowego układu drogowego na Winnicy, proszę o dodatkowe informacje: 

 

1. Kiedy będzie rozpisany przetarg na Wykonawcę linii tramwajowej wzdłuż ul. Światowida od ul. 

Strumykowej w kierunku ul. Modlińskiej? – proszę podać chociaż rok. 

2. Czy przetarg ten będzie obejmował samą budowę torowiska tramwajowego od ul. Strumykowej w 

kierunku ul. Modlińskiej, czy też będzie obejmował także budowę jezdni ul. Światowida? 

3. Jeśli przetarg ten będzie obejmował także budowę jezdni ul. Światowida, to czy będzie budowana tylko 

jedna jezdnia (północno-zachodnia), czy też obie (odc.: Strumykowa – Poetów i dalej w kierunku ul. 

Modlińskiej)? 

Pytania te zadaję dlatego, że dotychczas udzielona odpowiedź nie jest w tym zakresie dostatecznie precyzyjna. 

Ponadto w żaden sposób nie odniesiono się do wniosków szczegółowych, tym samym dotychczasowa 

odpowiedź jest również wymijająca – proszę o jej niezwłoczne uzupełnienie. 

 

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

wojtum@gazeta.pl 

 

Do wiadomości: 

Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. 

                    Wojciech Tumasz 

  klub radnych Razem dla Białołęki 


