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Rada Dzielnicy Białoł ęka miasta stołecznego Warszawy 
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Warszawa, 02 lutego 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 
 Sz. P. 
 Rafał Trzaskowski 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
znak: Klasyków/chodnik/01/2016-2020 
 
 
Dotyczy:  Wykonania remontu chodnika wzdłuż ul. Klasyków. 
 
Szanowny Panie Prezydencie ! 
 
  W ślad za dotychczasowymi pismami z lat poprzednich w sprawie przebudowy ul. 
Klasyków, w tym m.in.: z dnia 24 maja 2017 r. (znak: Klasyków/kałuża/03/2016-17), 
ponownie wnioskuję o przeznaczenie puli środków na remont chodnika wzdłuż ul. Klasyków 
(odc.: ul. Krokwi – wyremontowany fragment chodnika przy ul. Klasyków w ramach budowy 
wiaduktu drogowego na linią kolejową – dalej: tory kolejowe). 
 
  Jak Pan Prezydent doskonale wie, chodnik wzdłuż ul. Klasyków na opisywanym 
odcinku ma szerokość jedynie ok. 1,5 m, co jest niezgodne z obecnymi przepisami, które 
precyzują, że szerokość chodnika położonego w taki sposób, jak ten wzdłuż ul. Klasyków, 
powinna wynosić co najmniej 2 m. 
Ponadto chodnik wzdłuż ul. Klasyków (odc.: Krokwi jest nierówny, a brak odwodnienia ul. 
Klasyków sprawia, że chodzenie nim podczas deszczu jest niebezpieczne dla pieszych nie 
tylko ze względu na szerokość, ale także z uwagi na bardzo duże ryzyko ochlapania przez 
jadące ul. Klasyków samochody. 
   
  W związku z tym, że moje pisma w sprawie przebudowy ul. Klasyków są w Pana 
urzędzie od przynajmniej 4 lat, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zagadnienia: 
 

1. Czy została wykonana chociaż inwentaryzacja stanu ul. Klasyków i jeśli tak, to gdzie 
się ona znajduje i w jaki sposób można się z nią zapoznać? 

2. Czy służby podległe Panu Prezydentowi dokonują remontów cząstkowych ww. 
chodnika (odc.: Krokwi – tory kolejowe) i jeśli tak to kiedy ostatnio to czyniły oraz w 
którym miejscu? 

3. Kiedy opisywany chodnik wzdłuż ul. Klasyków będzie wyremontowany? 
 
 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białołęki 


