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 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
 
Stanu technicznego chodnika wzdłuż ul. Mehoffera (odc. Orchowiecka – Fletniowa) 
 

 W związku ze zgłoszeniami mieszkańców oraz po osobistej kontroli stanu technicznego chodników 

istniejących wzdłuż ul. Mehoffera (odc.: Orchowiecka: przystanek autobusowy – Fletniowa; południowa 

strona), proszę o informację jakie ostatnio (lata 2015 – 2020) były podjęte działania w celu poprawy stanu 

technicznego ww. chodnika? 

 

We wskazanym okresie czasu ul. Mehoffera przeszła zabiegi frezowania nawierzchni, jednak chodniki na 

wskazanym odcinku w ogóle nie były remontowane, skutkiem czego w wielu miejscach ich nawierzchnia jest 

na równi lub nawet poniżej jezdni ul. Mehoffera. Jest oczywiste, że taki stan powoduje, że w czasie każdych 

opadów opisywany chodnik jest zalewany wodą opadową i dodatkowo także brudną wodą rozchlapywaną spod 

kół samochodów jeżdżących ul. Mehoffera. Stwarza to realne zagrożenie dla pieszych, którzy idąc tym 

chodnikiem nieustannie boją się czy podczas opadów przejdą suchą nogą (i ciałem). 

 

 Mając powyższe na uwadze, proszę o informacje czy w najbliższym czasie planowane są działania 

remontowe ww. chodnika, a jeśli nie to dlaczego i dlaczego stan techniczny tego chodnika był niezauważany  

w minionych latach, a tym samym nie przeprowadzano jego remontu? 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białołęki 


