
            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 15 wrze�nia 2011 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. Janusz Galas 
In�ynier Ruchu m.st.Warszawy 
ul. Solec 48 
00 – 382 Warszawa 

znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/01/2011 

dotyczy: mo�liwo�ci wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera (odc. �wiatowida - 
My�liborska).

 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 Uprzejmie prosz� o rozwa�enie wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. 
Mehoffera na odcinku mi�dzy ul. �wiatowida, a ul. My�liborsk�. 

 Ulica Mehoffera na opisanym odcinku posiada jezdni� o szeroko�ci ok. 10 m 
podzielon� na dwa pasy ruchu po ok. 5 m ka�dy. W rejonie skrzy�owa� jezdnia ma 
wydzielone 3 pasy ruchu. Obserwuj�c nat��enie ruchu na tym odcinku ul. Mehoffera 
(a zwłaszcza na lewoskr�cie Mehoffera – Strumykowa, tj. zachód – północ) 
doszedłem do wniosku, �e jest ono na tyle małe, �e mo�na zlikwidowa� osobny pas 
do lewoskr�tu na skrzy�owaniu ul. Mehoffera z ul. My�liborsk�/Strumykow�
(zachodni wlot). 
Skr�t w lewo nast�powałby z pasa ogólnego. W ten sposób mo�na by było 
wyznaczy� na całej długo�ci omawianego odcinka ulicy Mehoffera 2 pasy ruchu dla 
samochodów o szeroko�ci ok. 3,5 m, za� pozostał� szeroko�� ul. Mehoffera (2 x 1,5 
m) przeznaczy� na pasy dla rowerów w taki sposób, w jaki wykonano to na ul. 
Mi�dzyparkowej. 
 Wyznaczona w ten sposób obustronna droga rowerowa na ul. Mehoffera, w 
rejonie skrzy�owania ul. Mehoffera z ul. �wiatowida mogłaby si� ko�czy�
odpowiednio wcze�niej przed skrzy�owaniem – zjazdem na projektowan� w ramach 
inwestycji „Tramwaj na Tarchomin” drog� rowerow� w ci�gu ul. �wiatowida – 
zał�cznik nr 1 zawiera pogl�dowe rozwi�zanie drogi rowerowej w rejonie 
skrzy�owania ul. �wiatowida z ul. Mehoffera (bardziej szczegółowy projekt 
spełniaj�cy wymagania prawne w zakresie organizacji ruchu i bezpiecze�stwa ruchu 



drogowego mógłby powsta� po analizach w Biurze Drogownictwa i Komunikacji po 
rozwa�eniu zasadno�ci wniosku i jego wst�pnej akceptacji). 

Zał�czniki: rysunki wymienione w tek�cie 

                 Wojciech Tumasz 









            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 04 kwietnia 2012 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. Gra�yna Lendzion 
Dyrektor ZDM 
ul. Chmielna 120 
00 – 901 Warszawa 

Znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/02/2012 

Dotyczy: mo�liwo�ci wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera (odc. 

�wiatowida – My�liborska).

Szanowna Pani Dyrektor ! 

Bardzo prosz� o odpowied� na jakim etapie (i z jakim wynikiem) jest rozpatrywanie wniosku 

w sprawie wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera, które pismem BD-IR-IO-PJB-7221-

311-3-11 przesłał do Pa�stwa In�ynier Ruchu m.st.Warszawy? 

Do wiadomo�ci: 

In�ynier Ruchu m.st. Warszawy 

                 Wojciech Tumasz 





            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 21 maja 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
Znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/03/2012 

 
Dotyczy: mo żliwo ści wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffe ra (odc. Światowida – 
Myśliborska. 
 
  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 
 Z uwagi na dotychczasową korespondencję z Biurem Inżyniera Ruchu m.st. 
Warszawy oraz Zarządem Dróg Miejskich (załączam) w sprawie wytyczenia drogi 
rowerowej na jezdni ul. Mehoffera, zwracam się z wnioskiem o przyznanie dodatko-
wych środków dla ZDM z przeznaczeniem na małą modernizację układu pasów ru-
chu na wlotach skrzyżowań ul. Mehoffera z ul. Myśliborską / Strumykową, aby możli-
we było dowiązanie proponowanej drogi rowerowej do istniejącej drogi rowerowej w 
ul. Strumykowej. 
 W ten sposób sieć dróg rowerowych będzie spójniejsza w tym rejonie Warsza-
wy (obecnie droga rowerowa w ul. Strumykowej nagle urywa się). 
 
 
 Jednocześnie proszę o wskazanie konkretnych zapisów w SUiKZP m.st. War-
szawy, z których wynikałoby, że droga rowerowa przy ul. Mehoffera powinna być, jak 
wynika z ostatniego pisma ZDM, wydzielona poza jezdnią (Ja nie znalazłem). Proszę 
zwrócić uwagę, że budowa wydzielonej drogi rowerowej w tym rejonie Warszawy 
będzie: wielokrotnie droższa (budowa drogi rowerowej od podstaw z nawierzchnią 
asfaltową) i czasochłonna  (konieczność uzgodnień w ZUD lokalizacji takiej drogi). 
Wytyczenie obustronnej drogi rowerowej na szerokiej jezdni ul. Mehoffera z dowią-
zaniem jej do istniejącej drogi rowerowej w ul. Strumykowej (przykład dowiązania 
wymagający dopracowania, przedstawiłem w załączniku – str. 3) jest szybsze i tań-



sze w realizacji, a co ważne posiada te same cechy funkcjonalności co wydzielona 
poza jezdnią droga. 
 
 
Załącznik: pisma wymienione w treści 
 
 
Do wiadomości: 
ZDM – Dyrektor Michał Trzciński 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 





            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 06 czerwca 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
 
Znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/04/2012 

 
 
Dotyczy: mo żliwo ści wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffe ra (odc. Światowida – 
Myśliborska. 
 
 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 
 Dziękuję za odpowiedź ZDM z dnia 31 maja 2012 r. (pismo znak: ZDM-ZTBR-
SST-5512-95-2-12). Wobec podkreślenia w niej informacji o braku środków finanso-
wych na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wytyczenia drogi ro-
werowej oraz realizację drogi, niezmiennie zwracam si ę z wnioskiem o przyzna-
nie dodatkowych środków dla ZDM z przeznaczeniem na ten cel. Zmiana orga-
nizacji ruchu na ul. Mehoffera (na uwzgl ędniaj ącą wytyczenie drogi rowerowej 
na jezdni) wraz z niewielk ą modernizacj ą układu pasów ruchu na wlotach 
skrzy żowań ul. Mehoffera z ul. My śliborsk ą / Strumykow ą, aby mo żliwe było 
dowi ązanie proponowanej drogi rowerowej do istniej ącej drogi rowerowej w ul. 
Strumykowej, nie powinna przekroczy ć kwoty 30.000 zł.  
 
 Odnosząc się do przytoczonych zapisów w SUiKZP dotyczących konkretnej 
lokalizacji drogi rowerowej poza jezdnią ul. Mehoffera, stwierdzam że zapisy te są 
ogólnymi wytycznymi dla lokalizacji dróg rowerowych w Warszawie. Jednocześnie w 
mieście wytyczane są drogi rowerowe na jezdni ulic, w przypadkach gdy natężenie 
ruchu na to pozwala (np. Międzyparkowa). Natężenie ruchu na ul. Mehoffera (odc. 
Światowida – Myśliborska) jest znacznie niższe, odległość między skrzyżowaniami 



nie pozwala na rozwinięcie prędkości wyższych niż 40-50 km/h, tym samym rowerzy-
ści byliby tam równie bezpieczni jak na ul. Międzyparkowej, jeśli nie bardziej. 
Sam rys. 18 Studium poza informacją o przewidywanej lokalizacji drogi rowerowej w 
pasie drogowym ul. Mehoffera nie przesądza o umiejscowieniu tej drogi (jest zbyt 
ogólny). 

 
 
 Dodam, że stosując literalnie zapisy Studium nie powinno się wytyczyć drogi 
rowerowej na ul. Dźwigowej.  
 
 
Do wiadomości: 
ZDM – Dyrektor Michał Trzciński 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 







            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 05 grudnia 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
 
Znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/05/2012 

 
 
Dotyczy: mo żliwo ści wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffe ra (odc. Światowida – 
Myśliborska. 
 
 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 
 W ślad za dotychczasową korespondencją, w tym m.in.: wnioskiem z dnia 06 
czerwca 2012 r. (znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/04/2012) przesłanym w 
tym samym dniu, informuję, ze do dziś nie mam żadnej odpowiedzi. 
 W Biurze Drogownictwa rozmawiałem na ten temat z p. Markiem Utkinem, ale 
rozmowa nie prowadziła do wniosków końcowych, czyli stwierdzenia czy np. droga 
rowerowa będzie prowadzona wzdłuż ul. Mehoffera, będzie wytyczna na jezdni ul. 
Mehoffera, czy też jej w ogóle nie będzie. 
 Po pół roku czasu od momentu otrzymania przez Panią Prezydent pism, nie 
mam na nie odpowiedzi. Proszę także o wyjaśnienie przyczyn braku odpowiedzi w 
terminach KPA, gdyż nawet nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ pracownik urzędu 
nie tłumaczy zwłoki w odpowiedzi. 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 
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Dzie� Dobry, 
Bardzo dzi�kuj� za realizacj� wniosku. 
Czy byłaby szansa, aby przedept w naro�niku skrzy�owania ulic: Mehoffera i Strumykowej zast�pi�
chodnikiem (czarna obwiednia) z (by� mo�e) drog� rowerow� (bordowa obwiednia)? Mam nadziej�, 
�e wzdłu� ul. Mehoffera (odc. Strumykowa – �wiatowida) powstanie niebawem droga rowerowa, np. 
wytyczona na jezdni (szeroko�� jezdni na to pozwala). 

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorz�dowa Gospodarno��  

radny dzielnicy Białoł�ka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka  
ul. Modli�ska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  

mailto:wojtum@gazeta.pl
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Dzie� Dobry, 
Bardzo Panu dzi�kuj� za wybudowanie chodnika od obiektów handlowych (Piotr i Paweł, 

Tesco) do naro�nika skrzy�owania �wiatowida i �mielowskiej. Podzi�kowania s� tym bardziej 
zasadne, �e inwestycja powstała b. szybko i nie musiałem przypomina�. 

Czy byłaby szansa, aby w południowo-zachodnim naro�niku skrzy�owania ul. �wiatowida i Mehoffera 
wykona� w przyszłym roku niewielkie dopłytowania? 

Pozdrawiam  
Wojciech Tumasz  
Wspólnota Samorz�dowa Gospodarno��  

radny dzielnicy Białoł�ka  
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka  
ul. Modli�ska 197, pok. 123  
03 – 122 Warszawa  
http://www.radny.com.pl  

mailto:wojtum@gazeta.pl  





            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 07 sierpnia 2013 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. 
 Łukasz Puchalski 
 Pełnomocnik 
 Prezydenta m.st. Warszawy 
 ds. komunikacji rowerowej 
 l.puchalski@ztm.waw.pl 
  
 
Znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/06/2013 

 
 
Dotyczy: mo żliwo ści wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffe ra (odc. Światowida – 
Myśliborska. 
 
 
 
Szanowny Panie ! 
 
 
 Zwracam się do Pana z prośbą o pomoc w wyznaczeniu na jezdni ul. Mehoffera 
(odc. Światowida – Myśliborska/Strumykowa) obustronnych pasów rowerowych. Od 
2011 r. nakłaniam do tego zamierzenia urzędników ZDM oraz BDiK. Niestety bez 
rezultatu – natrafiam na nie zrozumiały opór. 
 W mojej opinii obecnie jest bardzo dobry moment na wytyczenie na odcinku 
jezdni ul. Mehoffera pasów rowerowych – w przyszłym roku powstanie linia tramwa-
jowa do ul. Mehoffera (będzie tam pętla) i dojazd rowerem do tej pętli od strony 
wschodniej jest jak najbardziej pożądany. 
 
 Przesyłam dotychczasową korespondencję w tej sprawie. Mam nadzieję, że 
Pana działania przyniosą efekt i na początku przyszłego roku w dzielnicy Białołęka 
pojawi się krótki odcinek drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera. 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 



            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 27 listopada 2013 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Zarz�d Dzielnicy 
Białoł�ka m.st. Warszawy 

INTERPELACJA NR 435 

 Sprawuj�c mandat radnego, składam interpelacj� w sprawie: 

Wyznaczenia obustronnej drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera (odc. �wiatowida – 

My�liborska).

Niedawno spotkałem si� w terenie z przedstawicielem Sekcji Rozwoju Ruchu Rowerowego 

ZTM, p. Marcinem Czajkowskim. Tematem spotkania było omówienie mo�liwo�ci wyznaczenia 

obustronnej drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera pomi�dzy ul. �wiatowida i ul. 

My�liborsk�/Strumykow�. Brak tego krótkiego ł�cznika (drogi rowerowej) na ul. Mehoffera 

doskwiera rowerzystom korzystaj�cym z dróg rowerowych w dzielnicy. Podczas spotkania 

ustalili�my, ze wyznaczenie drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffera byłoby mo�liwe, o ile dzielnica 

Białoł�ka wykonałaby projekt organizacji ruchu na ul. Mehoffera przewiduj�cy tak� drog� (nie ma 

prawnych przeszkód, aby na drogach gminnych podległych ZDM, Burmistrz dzielnicy zmieniał 

organizacj� ruchu, o ile zostanie ona uzgodniona z zarz�dca tej drogi) przy współpracy pracowników 

Sekcja Rozwoju Ruchu Rowerowego ZTM. Nast�pnie tak wykonany projekt po zatwierdzeniu w 

Biurze In�yniera Ruchu m.st. Warszawy podlegałby wykonaniu przez ZTM w ramach rozwoju sieci 

dróg rowerowych w mie�cie. 

Bardzo prosz� Zarz�d Dzielnicy o wł�czenie si� w rozmowy prowadzone w tym temacie i 

wnioskuj� o wykonanie stosownego projektu organizacji ruchu. Jego wdro�enie pozostałoby w gestii 

miasta. 

                   Wojciech Tumasz





            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 28 września 2014 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 Sz. P. 
 Grażyna Lendzion 
 Dyrektor 
 Zarządu Dróg Miejskich 
 zdm@zdm.waw.pl 
 
 Sz. P. 
 Łukasz Puchalski 
 Pełnomocnik 
 Prezydenta m.st. Warszawy 
 ds. komunikacji rowerowej 
 l.puchalski@ztm.waw.pl 
  
 
Znak: Mehoffera/sw-mysl/droga-rowerowa/07/2014 

 
 
Dotyczy: mo żliwo ści wytyczenia drogi rowerowej na jezdni ul. Mehoffe ra (odc. Światowida – 
Myśliborska. 
 
 
 
Szanowni Państwo ! 
 
 W sierpniu i grudniu zeszłego roku, trafiły o Państwa wnioski dotyczące wyty-
czenia drogi rowerowej wzdłuż ul. Mehoffera (odc. Światowida – Myślibor-
ska/Strumykowa) – załączniki nr 1 i 2. Niestety do dzisiaj nie otrzymałem żadnej od-
powiedzi na te wnioski. Dlaczego? 
 Czy w sprawie wytyczenia wnioskowanej drogi rowerowej, zostały wykonane 
jakiekolwiek działania? Jeśli nie, to dlaczego? 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 




