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Rada Dzielnicy Białoł ęka miasta stołecznego Warszawy 
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Warszawa, 19 sierpnia 2020 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) 21 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
 
Stanu technicznego nawierzchni przystanku autobusowego Orchowiecka01 
 

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

przystanku autobusowego Orchowiecka01 – zdjęcie poniżej 
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 We wskazanym okresie czasu ul. Mehoffera przeszła zabiegi frezowania nawierzchni, jednak 

przystanek autobusowy Orchowiecka01 nie był remontowany, skutkiem czego jego nawierzchnia jest nie tyle 

na równi nawierzchni jezdni ul. Mehoffera, ale poniżej tej jezdni! Jest oczywiste, że taki stan powoduje, że w 

czasie każdych opadów opisywany przystanek jest zalewany wodą opadową i dodatkowo także brudną wodą 

rozchlapywaną spod kół samochodów jeżdżących ul. Mehoffera. Taki stan rzeczy czyni w praktyce 

niemożliwym korzystanie z ww. przystanku w trudnych warunkach pogodowych oraz stwarza realne zagrożenie 

dla osób oczekujących na autobus na ww. przystanku. 

 

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

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

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

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białołęki 


