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Rada Dzielnicy Białoł ęka miasta stołecznego Warszawy 
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, tel. (22) 4438 372 do 75; faks (22) 325 41 65, 
bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl 
 

Warszawa, 12 września 2019 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. Łukasz Puchalski 
 Dyrektor 
 Zarząd Dróg Miejskich 
 m.st. Warszawy 
 ul. Chmielna 120 
 00 – 801 Warszawa 
Znak: Mehoffera/chodnik/05/2016-2019 

 
 
Dotyczy: zwi ększenia bezpiecze ństwa pieszych id ących chodnikiem wzdłu ż ul. Mehoffera (odc. 
Myśliborska – Talarowa). 
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 W ślad za wnioskami i pismami przesyłanymi do ZDM i Prezydenta m.st. Warszawy  w 
poprzednich latach w sprawie konieczności przebudowy chodnika wzdłuż ul. Mehoffera 
(m.in.: odc. Myśliborska – Talarowa): załączam, przy braku pozytywnego rozpatrzenia tych 
wniosków, zwracam się z żądaniem rewizji lokalizacji wszystkich słupów infrastruktury 
technicznej, które posadowione są po południowej stronie jezdni ul. Mehoffera (odc.: 
Myśliborska – Talarowa) na chodniku lub przy nim, w odległości poniżej 2 m od jezdni ul. 
Mehoffera. 
 
Opisane słupy umiejscowione są niezgodnie z przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) – konkretnie 
art. 44.2: 
„Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż  
2,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie 
szerokości chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.” 
 
 
 O sposobie rozpatrzenia wniosku, proszę odpowiedzieć zgodnie z art. 39.1 KPA 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl . 
 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub Radnych Razem dla Białołęki 


