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Rada Dzielnicy Białoł ęka miasta stołecznego Warszawy 
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. (22) 4438 372 do 75; faks (22) 325 41 65, 
bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl 
 

Warszawa, 26 maja 2019 r.  
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Klub Radnych Razem dla Białołęki 
 
zgodnie z art. 39.1 KPA odpowiedź należy przesłać 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: 
wojtum@gazeta.pl 
501 180 739 
 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modlińska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl 
 Zarząd Dzielnicy 
 Białołęka m.st. Warszawy 
 
 

INTERPELACJA NR ……… (wg BIP) 7 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Rewitalizacji (w tym poprawy bezpieczeństwa) ul. Mehoffera – odc.: Modlińska – Papieska. 
 

 W lutym br jeden z mieszkańców złożył do Burmistrza Dzielnicy pismo w sprawie prowadzonych 

inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych na obszarze Dąbrówki Szlacheckiej (załącznik). Osoba ta była 

również zaproszona przeze mnie na sesję Rady Dzielnicy, podczas której przedstawiła problemy dotyczące ul. 

Mehoffera. Wówczas został zaprezentowany film przedstawiający codzienne problemy mieszkańców 

korzystających z ul. Mehoffera (odc.: Modlińska – Papieska). 

 Z uwagi na to, że ul. Mehoffera w założeniach jest jedną z głównych ulic w dzielnicy, proszę o 

udzielenie kompleksowej informacji w zakresie: 

a) jakie działania podjął urząd dzielnicy, aby zrealizować choć część propozycji przedstawionych przez 

mieszkańca. Dodam, że nie chodzi o odpowiedź w rodzaju: „…przesłaliśmy zgodnie z kompetencjami 

pismo mieszkańca do zarządcy drogi” lub inną o podobnej wymowie, ale opisanie, czy np. urząd 

dzielnicy nie będąc bezpośrednio odpowiedzialnym za zarządzanie ul. Mehoffera monitoruje temat i 

jeśli tak, to na czym ten monitoring tematu polega? 

b) czy po otrzymaniu pisma w sprawie stanu ul. Mehoffera i możliwych do przeprowadzenia przy okazji 

inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, działań zwiększających bezpieczeństwo na ul. Mehoffera 

zostało zorganizowane jakiekolwiek spotkanie w tej sprawie i jeśli tak, to kiedy? 

c) czy zdołano ustalić stan prawny wskazanej w piśmie działki i jeśli tak, to jaki on jest (czy pozwala 

określić tę działkę jako działkę drogową, czy działka jest własnością miasta, itp.), a jeśli nie, to 

dlaczego nie? 

d) jeśli pismo mieszkańca przesłano do zarządcy drogi, to jakie informacje uzyskano w odpowiedzi? 

e) jeśli pismo mieszkańca przesłano do MPWiK, to jakie informacje uzyskano w odpowiedzi? 

 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

 Realizacja wniosków zgłaszanych przez mieszkańców w sprawie podjęcia dodatkowych działań przy 

okazji trwania inwestycji MPWiK jest jedną z nielicznych okazji ulepszenia parametrów ul. Mehoffera bez 

ponoszenia znacznych środków jedynie z budżetu m.st. Warszawy. Brak takich działań, po budowie marketów, 

których główna obsługa komunikacyjna odbywa poprzez ul. Mehoffera będzie lub jest błędem, za który w 

przyszłości koszty poniosą podatnicy (mieszkańcy) Warszawy. 

 

załącznik: 

pismo mieszkańca z dnia 10 lutego 2019 r. 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białołęki 


