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Warszawa, 03 stycznia 2015 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka z ramienia WS Gospodarność 
wojtum@gazeta.pl 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P.  
 Ewa Malinowska – Grupińska
 Przewodnicząca Rady 
 m.st. Warszawy 
 Pałac Kultury i Nauki 
 00–901 Warszawa 
 pl. Defilad 1, XX p., pok. 2013 
znak: Wisła/wały/03/2015  
 
Dotyczy:  braku odpowiedzi Prezydenta Warszawy na pismo z 13 października 2014 r. 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca ! 
 
  Z przykrością muszę stwierdzić, że na pismo z dnia 13 października 2014 r. (znak: 
Wisła/wały/02/2014 ) – załącznik nr 1, które: 

a) wysłałem do Prezydenta Warszawy (adres: sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl ) 
w dniu 13 października 2014r., o godz.: 22:07 wieczorem, 

b) zostało odebrane w sekretariacie Prezydenta miasta przez podległych Pani Prezydent 
pracowników w dniu 14 października 2014 r. o godz.: 8:21 rano: 

 

 
 
nie otrzymałem do dziś żadnej odpowiedzi. 
 
  W związku z zaistniałą sytuacją, składam oficjalną skargę na Prezydent Warszawy ze 
względu na nieudzielanie odpowiedzi na pisma w terminach określonych w KPA. Proszę o 
skierowanie sprawy do właściwej komisji Rady m.st. Warszawy, ustalenie przyczyn braku 
reakcji na pismo z dnia 13 października 2014 r. i ukaranie Prezydenta miasta. 
  
  Ponadto, proszę o podjęcie działań mających na celu ustawienie 10 stycznia 2015 r. 
kontenerów na odpady przy wjazdach na wał wiślany (odc.: ul. Mehoffera – ul. Aluzyjna). W 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

tym dniu organizuję trzecie sprzątanie międzywala Wisły przez mieszkańców dzielnicy i 
chciałbym, aby tym razem można było odpady od razu wyrzucić do kontenerów, a nie jak 
poprzednim razem pozostawiać je w workach na wale (załącznik nr 2) i później monitować o 
wywóz. 
 
  Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na 
adres: wojtum@gazeta.pl . 
 
   

 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 

 

 

Do wiadomości: 

Piotr Guział – radny m.st. Warszawy z ramienia Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej 


