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Dotyczy: wybudowania chodnika w okolicach zdroju wo dy oligoce ńskiej na Tarchominie. 
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 W ślad za wnioskami i pismami przesyłanymi do ZDM w sprawie konieczności budowy 
dodatkowych chodników w okolicy zdroju oligoceńskiego na Tarchominie (południowo-
wschodni narożnik skrzyżowania ulic: Mehoffera i Myśliborskiej), ponownie zwracam się z 
prośbą o wyasygnowanie niewielkiej kwoty na wykonanie ww. odcinków chodników. 
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 W 2018 roku w okolicy były prowadzone prace związane z przyłączeniem do sieci 
ciepłowniczej budowanego koło zdroju okolicznego budynku wielorodzinnego. Po 
zakończonych pracach cały narożnik przy zdroju został wyrównany i obsiany trawą. Jak 
widać na zdjęciu dołączonym do wniosku, mieszkańcy sami ponownie nakreślili jakimi 
drogami poruszają się w tamtym rejonie. Należy więc ten stan usankcjonować. 
 
 Mam nadzieję, że wniosek o tę niskokosztową inwestycję spotka się tym razem  
z pozytywnym przyjęciem z Pana strony i zostanie zakwalifikowany do realizacji najpóźniej w 
2019 r. 
 
 Opcjonalnie proszę o rozszerzenie zadania budowy samego chodnika o budowę 
fragmentu drogi rowerowej od istniejącej drogi rowerowej wzdłuż ul. Mehoffera (odc. 
Światowida – Myśliborska) w stronę wyjazdu ze zdroju wody oligoceńskiej wraz z 
brakującymi odcinkami chodników. 
Zwracam uwagę, że w planach miasta jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 
Mehoffera (odc. Myśliborska – Modlińska) i postulowany fragment byłby pierwszym 
odcinkiem tego założenia komunikacyjnego. 
 
 O sposobie rozpatrzenia wniosku, proszę odpowiedzieć zgodnie z art. 39.1 KPA 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl . 
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