
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, 08 lutego 2016 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka z ramienia WS Gospodarno��

Klub Radnych Niezale�nych 

wojtum@gazeta.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

Znak: Klasyków/kału�a/02/2016 

Dotyczy: eliminacji rozlewiska z jezdni ul. Klasyków.  

Szanowna Pani Prezydent ! 

 W zwi�zku z odpowiedzi� ZDM z dnia 20 stycznia 2016 r., znak: ZDM-
URD.5541.105.2016.KCZ/2 (zał�cznik) na monit dotycz�cy konieczno�ci wykonania 
trwalszego odwodnienia jezdni ul. Klasyków, wnioskuj� do Pani o wygospodarowanie w 
bud�ecie m.st. Warszawy �rodków na przebudow� ul. Klasyków i uj�cie tej inwestycji w WPF 
m.st. Warszawy. 
 Ulica Klasyków przez ponad 20 ostatnich lat nie zmienia swego wygl�du. Tak jak 20 
lat temu, posiada w�ski jednostronny chodnik (1,5 m szeroko�ci tu� przy kraw��niku na odc. 
ul. Krokwi – ul. Bohaterów, tj. niezgodny z obecnymi przepisami), jej nawierzchnia nie była 
przebudowywana, czy nawet frezowana i jest skoleinowana. O�wietlenie ulicy jest starego 
typu i nieefektywne, a jednocze�nie bardzo energochłonne. Ulica nie posiada te�
odwodnienia. Tymczasem ruch na ul. Klasyków znacznie si� nasilił po przebudowie 
pobliskiego przejazdu kolejowego oraz w wyniku ogólnej rozbudowy dzielnicy Białoł�ka. 
 To wszystko sprawia, �e ul. Klasyków stała si� niebezpieczna. Dlatego te� zasadnym 
jest, aby w bud�ecie m.st. Warszawy znale�� �rodki na przebudow� ul. Klasyków np. zamiast 
przebudowy ul. Grzybowskiej w obecnie planowanym kształcie, który budzi kontrowersje 
w�ród mieszka�ców Woli. 

                    Wojciech Tumasz 

  Radny Klubu Radnych Niezale�nych 

  wybrany z listy 

   Wspólnoty Samorz�dowej Gospodarno��
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