
            
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, 25 marca 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

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

INTERPELACJA   NR   48 

    W wyniku działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam 
interpelacj� w nast�puj�cej sprawie: 

Interwencyjnej naprawy ul. Czeremchowej.

W imieniu mieszka�ców ul. Czeremchowej, prosz� o interwencyjn� napraw� nawierzchni 

ulicy Czeremchowej, w której po zimie utworzyły si� wyrwy. Sytuacj� pogarszaj� cz�sto 

przeje�d�aj�ce samochody ci��arowe obsługuj�ce budow� oczyszczalni Czajki (pomimo zakazu, 

kierowcy ich nie przestrzegaj�). Z relacji mieszka�ców wynika, �e: „W tej chwili prze�ywamy, co 

chwila koszmar z powodu pot��nych wstrz�sów spowodowanych wpadaniem w dziury i p�kni�cia w 

asfalcie samochodów, co wi�cej z dziur wypadaj� oderwane kawałki asfaltu i jak pociski uderzaj� w 

ludzi, ogrodzenia i domy. Na dzie� dzisiejszy na naszych budynkach zacz�ły si� pojawia� p�kni�cia.” 

Ponadto mieszka�cy prosz� o udzielenie informacji, kto odpowiada w Urz�dzie Miasta za tego 

typu szkody i kogo b�d� mogli obci��y� kosztami za remonty budynków. 

                 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, 25 marca 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

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

INTERPELACJA   NR   49 

    W wyniku działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam 
interpelacj� w nast�puj�cej sprawie: 

Wprowadzenia na ul. Czeremchowej szykan, uniemo�liwiaj�cych jazd� t� ulic�
samochodów ci��arowych obsługuj�cych budow� oczyszczalni �cieków Czajka.

W imieniu mieszka�ców ul. Czeremchowej, zm�czonych ci�głymi przejazdami ul. 

Czeremchow� samochodów ci��arowych obsługuj�cych budow� oczyszczalni Czajka, prosz� o 

zmian� organizacji ruchu na tej ulicy w taki sposób, aby zostały wykonane szykany zaw��aj�ce 

naprzemiennie przekrój ul. Czeremchowej lub progi wyspowe. W ten sposób wymuszona zostanie na 

kierowcach konieczno�� wolniejszej jazdy, za� szykany (zał�cznik) dla samochodów ci��arowych 

obsługuj�cych budow� Czajki, b�d� przeszkod� nie do pokonania. 

Postawienie znaków drogowych, przy wje�dzie na ul. Czeremchow� od strony ul. Animuszu, 

ograniczaj�cych dozwolony tona� pojazdów, bez codziennego nadzoru np. Policji nie jest 

rozwi�zaniem skutecznie eliminuj�cym niepo��dany na ul. Czeremchowej ruch samochodów 

ci��arowych obsługuj�cych budow� Czajki. 

                 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, 07 kwietnia 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. nadkomisarz Krzysztof Bujnowski 

Naczelnik WRD KSP 

ul. Waliców 15 

00 – 865 Warszawa 

znak: Czeremchowa/01/2011

Szanowny Panie Naczelniku !

W imieniu mieszka�ców ulic: Czeremchowej i Przylesie prosz� o skierowanie patroli policji 

na te ulice w celu egzekwowania zakazu wjazdu samochodów ci��arowych o masie pow. 10 t na 

ulicach: Przylesie i Czeremchowej. Pojazdy ci��arowe obsługuj�ce rozbudow� oczyszczalni �cieków 

Czajka z nadej�ciem wiosny ponownie intensywnie zacz�ły je�dzi� ulicami dla nich 

nieprzewidzianymi – zamiast drog� techniczn� wybudowan� specjalnie do tego celu, je�d�� ulicami 

Przylesie i Czeremchow�. Według relacji mieszka�ców ruch ten wyst�puje o ka�dej porze doby.  

                 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, 10 maja 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

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

INTERPELACJA NR 67 

 W wyniku działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w nast�puj�cej sprawie: 

Spotkania z mieszka�cami ul. Czeremchowej.

W imieniu mieszka�ców ul. Czeremchowej, składam na r�ce Burmistrza wniosek o spotkanie 

w sprawie sytuacji na tej ulicy. Mieszka�cy wielokrotnie informowali urz�d dzielnicy o 

nieprzestrzeganiu przepisów przez kieruj�cych pojazdami ci��arowymi, a tak�e o fakcie powolnego 

rozpadu budynków zlokalizowanych przy ul. Czeremchowej wskutek drga� wywoływanych przez 

przeje�d�aj�ce ul. Czeremchow� pojazdy ci��arowe obsługuj�ce rozbudow� oczyszczalni Czajka. 

Mimo otrzymywanych zapewnie� nie widz� poprawy swojej sytuacji i prosz� o wyznaczenie terminu 

spotkania. 

                   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, 25 wrze�nia 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

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

INTERPELACJA NR 274 

 W wyniku działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w nast�puj�cej sprawie: 

Naprawy nawierzchni ul. Czeremchowej.

W imieniu mieszka�ców korzystaj�cych z ul. Czeremchowej, prosz� o jak najszybsz� napraw�

nawierzchni tej ulicy poprzez np. frezowanie na całej jej szeroko�ci i długo�ci. 

Przytaczam słowa mieszka�ców: 

„Wszyscy mieszka�cy prosz� o piln� wymian� nawierzchni ulicy Czeremchowej zdewastowanej przez 

budow� kolektora �ciekowego do oczyszczalni i budow� oczyszczalni. Ulice wokół oczyszczalni zostały 

wybudowane od nowa nawet z progami zwalaj�cymi w lesie a nasza ulica za pozwoleniem urz�dników 

jest nieprzejezdna i w dodatku odbywaj� si� na niej kaskaderskie wyczyny jad�cych slalomem mi�dzy 

dziurami kierowców (…). Ograniczenia 40km/h nikt nie respektuje i nikt nie kontroluje skutecznie 

szybko�ci pojazdów. MPWiK miało ulic� odbudowa� po wymianie kanalizacji, ale mija ju� kolejny rok 

i kanalizacji oraz nowej nawierzchni w wykonaniu MPWiK nie wida�.” 

                    Wojciech Tumasz 





Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

            
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 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

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

INTERPELACJA NR 293 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Uzupełnienia nawierzchni ul. Czeremchowej (załatania dziur). 

W wyniku sygnałów od mieszka�ców, przesyłam zdj�cie obrazuj�ce aktualny stan ul. 

Czeremchowej 

Wszystkie łaty po wschodniej stronie jezdni ul. Czeremchowej ulegaj� sp�kaniu, a niektóre z nich 

wykruszaj� si� – ponownie pojawiaj� si� dziury, jak np. na wysoko�ci nieruchomo�ci 7F. 



Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Nale�y jak najszybciej dokona� napraw, aby na zim� nawierzchnia ul. Czeremchowej nie 

miała dziur. 

Z uwagi na zły stan ogólny nawierzchni ul. Czeremchowej, prosz� o odpowied� czy w dzielnicy s�

planowane �rodki na kompleksow� wymian� nawierzchni ul. Czeremchowej, a je�li nie to dlaczego? 

Jak cz�sto wykonywany jest monitoring jezdni asfaltowych ulic w dzielnicy, aby na jego podstawie 

wykonywa� bie��ce naprawy? 

                    Wojciech Tumasz 





Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

            
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, 19 lutego 2013 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

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

INTERPELACJA NR 327 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Naprawy nawierzchni ul. Czeremchowej i Prz��niczek. 

W wyniku sygnałów od mieszka�ców, prosz� o jak najszybsze (uwzgl�dniaj�c warunki 

pogodowe) załatanie dziur na ulicach Czeremchowej i Prz��niczek. 



Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Nawierzchnia ulic Czeremchowej (na zdj�ciu zrobionym 30 stycznia) i Prz��niczek po 

tegorocznej zimie jest w bardzo złym stanie. Mieszka�cy stwierdzaj�: 

„Niestety do dzi� nie załatano tych ubytków w jezdni. Co wi�cej dziur przybyło.” 

Dotychczas w sprawie naprawy nawierzchni ul. Czeremchowej kierowałem interpelacje: 274 (w 

BIP nr 592) i 293 (w BIP nr 656) i w przypadku tej ostatniej otrzymałem zapewnienie, �e „cz�stkowe 

remonty nawierzchni zostały wykonane i odebrane bez uwag”. Niestety po 2 miesi�cach nawierzchnia ul. 

Czeremchowej a teraz tak�e i Prz��niczek znów jest z licznymi dziurami. 

Kiedy zostanie wykonana naprawa nawierzchni obu ulic? 

                    Wojciech Tumasz 





Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

            
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, bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 13 lutego 2014 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. 
Hanna Krajewska 

Prezes Zarz�du 
Miejskiego Przedsi�biorstwa 
Wodoci�gów i Kanalizacji S.A. 
m.st. Warszawy 
pl. Starynkiewicza 5 
02 – 015 Warszawa 

znak: Czeremchowa/01/2014 

dotyczy: terminu budowy kanalizacji w ul. Czeremchowej i ulicach poprzecznych 

Szanowna Pani Prezes ! 

W imieniu mieszka�ców ulicy Czeremchowej i ulic przyległych (m.in. Czterolistnej Koniczynki), 

prosz� o informacj� na temat harmonogramu budowy kanalizacji w ulicy Czeremchowej i ulicach przyległych. 

Mieszka�com bardzo daje si� we znaki zły stan techniczny nawierzchni ul. Czeremchowej i nieustannie 

wnioskuj� do dzielnicy Białoł�ka o remont nawierzchni tej ulicy. Jednak dzielnica wstrzymuje si� z 

generalnymi pracami naprawczymi (łataj�c ulic� dora�nie), gdy� wkrótce MPWiK, które Pani podlega ma 

wykonywa� kanalizacj� w tej ulicy i odnowienie nawierzchni ulicy powinno nast�pi� po wybudowaniu 

kanalizacji. Nie mniej jednak mieszka�com nieznany jest termin realizacji budowy kanalizacji. Prosz� o 

stosowne informacje. 

Na podstawie art. 39
1
 KPA, o odpowied� prosz� wył�cznie drog� elektroniczn� na adres: 

wojtum@gazeta.pl . 

                    Wojciech Tumasz 



Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Wydziału Obsługi Rady. 

            
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, bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 20 pa�dziernika 2014 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. 
Magdalena Chmielewska 
Zast�pca Dyrektora Pionu Rozwoju 
MPWiK w m st. Warszawie S.A. 
pl. Starynkiewicza 5 
02-015 Warszawa 

Z A P R O S Z E N I E 

Szanowna Pani Dyrektor ! 

 Serdecznie zapraszam Pani� na spotkanie z mieszka�cami ulic: Animuszu, Prz��niczek, Przylesie, 

Czeremchowej, Kaliny, Szafirków o tutejszego urz�du dzielnicy. 

Spotkanie, o którym mowa odbyłoby si� 21 pa�dziernika o godz. 14-tej w sali Biura Rady Dzielnicy Białoł�ka. 

Wiem, �e mieszka�cy ustalali ju� wst�pnie termin i miejsce spotkania z Pani�, w zwi�zku z powy�szym prosz�

o przybycie. Przepraszam za pó�ne przesłanie zaproszenia na to spotkanie, spowodowane natłokiem spraw 

bie��cych. 

Prosz� o przygotowanie si� tak�e na pytania mieszka�ców dotycz�ce kanalizacji, której rozpocz�cie budowy w 

rejonie opisanych ulic planowane jest w 2015 roku. 

                    Wojciech Tumasz 



Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł�ka miasta stołecznego Warszawy 
ul. Modli�ska 197, 03-122 Warszawa, tel. (22) 510 31 10, fax (22) 676 69 14, 
bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 19 kwietnia 2015 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka z ramienia WS Gospodarno��

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 34 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Terminu realizacji kanalizacji w ul. Czeremchowej i ulicach s�siednich.

 W listopadzie 2014 r. oraz w połowie stycznia br w Urz�dzie Dzielnicy Białoł�ka miało miejsce 

spotkanie mieszka�ców z MPWiK w sprawie skanalizowania domów przy ul. Czeremchowej i ulicach 

odchodz�cych od ul. Czeremchowej. 

 Bardzo prosz� o informacj� jaki jest obecny harmonogram realizacji tej inwestycji. Prosz� o 

szczegółow� odpowied�, �e np. kanał w ul. Czeremchowej na odc. od do b�dzie realizowany w okresie, na odc. 

od do b�dzie realizowany w okresie, na ul. <tu nazwa> kanalizacja b�dzie realizowana w okresie, itd., a nie 

tylko odpowied� typu „Zadanie inwestycyjne polegaj�ce na realizacji kanalizacji figuruje w planie 

inwestycyjnym MPWiK na lata … . 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorz�dowa Gospodarno��







Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł�ka miasta stołecznego Warszawy 
ul. Modli�ska 197, 03-122 Warszawa, tel. (22) 510 31 10, fax (22) 676 69 14, 
bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 07 lutego 2016 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka z ramienia WS Gospodarno��

Klub Radnych Niezaleznych 

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 34/1 

 Sprawuj�c mandat radnego składam interpelacj� w sprawie: 

Terminu realizacji kanalizacji w ul. Czeremchowej i ulicach s�siednich.

 W zwi�zku z odpowiedzi� z dnia 04 maja 2015 r., znak: UD-II-WOR.0003.284.2015.EBA /4.AKW) 

przy której otrzymałem odpowied� MPWiK w sprawie skanalizowania domów przy ul. Czeremchowej i ulicach 

odchodz�cych od ul. Czeremchowej (pismo, znak: PRO/DIR/WID/073/15/MG/1403), prosz� o aktualne 

informacje w przedmiotowej sprawie. 

Czy skanalizowanie domów przy ul. Czeremchowej rozpocznie si� w 2016 r.?  

                    Wojciech Tumasz 

radny Klubu Radnych Niezale�nych   

wybrany z listy     

Wspólnoty Samorz�dowej Gospodarno��   




