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Znak: Tram/Tarchomin/85/2009-2018 

 
Dotyczy: wad inwestycji Tramwaj na Tarchomin 
 
  

 

Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 Dziękuję za wyegzekwowanie od wykonawcy linii tramwajowej na Tarchomin (etap budowy linii do 

Nowodworów) naprawy odwodnienia jezdni ul. H. Ordonówny, zgłoszonej pismem Tram/Tarchomin/78/2017 z 

21 września 2017 r. 

 Jednocześnie proszę o informacje, które z kolejnych wad inwestycji „tramwaju na Tarchomin” (etap 

budowy linii tramwajowej do Nowodworów), zgłaszanych pismami:, 

a) Tram/Tarchomin/79/2017 z 23 września 2017 r. (zapadnięcie jezdni ul. H.Ordonówny), 

b) Tram/Tarchomin/81/2017 z 02 listopada 2017 r. (brak odwodnienia jezdni ul. Światowida), 

zostały skutecznie wyeliminowane? 

W ww. sprawach otrzymywałem wprawdzie odpowiedzi: 

 

ad. a 

od Biura Polityki Mobilności i Transportu z dnia 23 października 2017 r. (załącznik nr 1), ale wada nadal 

występuje. Jak obecnie przebiega sprawa eliminacji zastoiska wody? 

 

ad. b 

od Zarządu Dróg Miejskich (06 listopada 2017 r. – załącznik nr 2), spółki tramwaje Warszawskie (22 listopada 

2017 r. – załącznik nr 3) i firmy STRABAG (14 grudnia 2017 r. – załącznik nr 4), ale wada ulicy Światowida 

przy ul. Książkowej nadal występuje. Jak obecnie przebiega sprawa jej eliminacji? 

 

 Ponadto w imieniu społeczności szkoły podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia, proszę o 

montaż barierek przed przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Światowida z ul. Pancera. Tramwaje w 
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pobliżu szkoły przejeżdżają przez skrzyżowanie z ul. Pancera z dużą prędkością, natomiast dzieci idące ze 

szkoły nie zawsze zwracają uwagę na jadący pojazd szynowy. Dodatkowe barierki podniosłyby poziom 

bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.  Miejsce lokalizacji barierek wskazałem na planie (załącznik nr 5). Ich 

montaż jest zasadny i dodatkowo charakteryzuje się  niskim kosztem, gdyż dalsza budowa jezdni ul. 

Światowida (2 nitka) przewidziana jest do realizacji po 2020 r. 

 

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

wojtum@gazeta.pl 

 

Do wiadomości: 

Zarząd Dróg Miejskich 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Razem dla Białołęki 


