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Dotyczy: przyznania �rodków na budow� / remont chodników wzdłu� ul. Mehoffera. 

  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 Zwracam si� z wnioskiem o przyznanie dodatkowych �rodków na budow� / 
remont chodników na ul. Mehoffera, na odcinkach: 

1. Modli�ska – Zawi�la�ska. 
2. My�liborska – Majolikowa 

 Ulica Mehoffera na wskazanych odcinkach posiada bardzo w�skie chodniki (1,5 
m), po jednej stronie ulicy, przylegaj�ce bezpo�rednio do jezdni. Z uwagi na w�sk�
jezdni� ulicy (ok. 6 m), kursuj�ce ni� autobusy je�d�� bardzo blisko kraw��ników (i 
chodników), co sprawia �e piesi nie czuj� si� bezpiecznie na tej ulicy. Nierówna 
nawierzchnia i stosunkowo nisko poło�ony chodnik wzgl�dem jezdni sprawiaj�, �e 
przeje�d�aj�ce samochody wychlapuj� wod� poopadow� zalegaj�c� na jezdni na 
chodniki. Obecnie na odcinku ul. My�liborska – ul. Ksi��kowa realizowana jest 
kanalizacja. Po jej wykonaniu mo�liwe b�dzie wybudowanie chodnika po północnej 
stronie ul. Mehoffera. Przyznane �rodki pozwol� na popraw� bezpiecze�stwa ruchu 
drogowego na ul. Mehoffera. 

                 Wojciech Tumasz 
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znak: Mehoffera/chodniki/01/2012 

Dotyczy: przyznania �rodków na budow� / remont chodników wzdłu� ul. Mehoffera.

 Szanowna Pani Prezydent ! 
 W nawi�zaniu do wniosku z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przyznania �rodków 
na budow� / remont chodników wzdłu� ul. Mehoffera, na który 05 pa�dziernika 2011 
r. otrzymałem odpowied� z Biura Drogownictwa i Komunikacji (pismo znak: BD-BD-
DD-TTK-720-32-4-11), ponownie zwracam si� z tym samym wnioskiem. 

 Remont chodników wzdłu� ul. Mehoffera jest konieczny z uwagi na ich zły stan 
techniczny. W miar� powstawania kolejnych budynków wielorodzinnych ro�nie liczba 
mieszka�ców korzystaj�cych z chodnika wzdłu� ul. Mehoffera. Mieszka�cy ci maj�
prawo korzysta� z infrastruktury, która powinna by� w dobrym stanie. Niestety od 
czasu budowy ul. Mehoffera, chodnik wzdłu� tej ulicy nie był remontowany. 

                 Wojciech Tumasz 
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znak: Mehoffera/chodniki/02/2012 

Dotyczy: przyznania �rodków na budow� / remont chodników wzdłu� ul. Mehoffera.

 Szanowna Pani Prezydent ! 

 W �lad za wnioskami: 
a) z dnia 18 lipca 2011 r. 
b) z dnia 04 kwietnia 2012 r. 

przesłane drog� elektroniczn� na adres sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl
oraz ostatni� pro�b� (dlaczego jedynie pro�b�?) z dnia 11 maja 2012 r. wysłan� z 
Biura Drogownictwa i Komunikacji do Zarz�du Dróg Miejskich (pismo znak: BD-BD-
DD.720.76.2012.TTK, ponownie zwracam si� z wnioskiem o przyznanie dodatko-
wych �rodków na budow� / remont chodników na ul. Mehoffera. 
 By� mo�e budowa / remont chodników wzdłu� całej ul. Mehoffera z uwagi na 
długo�� odcinka obj�tego tak� inwestycj� jest zadaniem ponad siły m.st. Warszawy. 
Rozwi�zaniem jest podział inwestycji na odcinki: 

1. My�liborska – Majolikowa (ok. 650 m), 
2. Majolikowa – H. Ordonówny (ok. 200 m), 
3. Czarodzieja – Papieska (ok. 200 m), 
4. Ł�kowa – Fletniowa (ok. 450 m), 

które wymagaj� natychmiastowego remontu / budowy z uwagi na to, �e obecnie ist-
niej�ce chodniki na tych odcinkach nie spełniaj� obecnie obowi�zuj�cych przepisów 
w zakresie minimalnej szeroko�ci (odc. 1 i 2) oraz s� bardzo zniszczone (wszystkie 
wymienione) i stosunkowo najbardziej wykorzystywane przez mieszka�ców (tak�e 
wszystkie wymienione). 

oraz odcinki: 

5. H. Ordonówny – Modli�ska (ok. 400 m), 



6. Papieska – Ł�kowa (ok. 700 m), 
7. Fletniowa – tory kolejowe (ok. 200 m), 

które tak�e wymagaj� pilnego remontu, ale inwestycj� t� mo�na odsun�� w czasie, 
gdy� odcinki te s� o wiele mniej wykorzystywane (odc. 6), w stosunkowo dobrym sta-
nie (odc. 5) lub wkrótce nast�pi tam znaczny spadek nat��enia ruchu, głównie sa-
mochodowego (odc. 7). 

 Pierwszym krokiem powinna by� wycena prac na poszczególnych odcinkach – 
niew�tpliwie łatwiej b�dzie wygospodarowa� m.st. Warszawie �rodki na przebudow�
/ budow� chodników na krótszych odcinkach: ł�czna ich długo�� w „grupie I” wynosi 
ok. 1.500 m ni� na całej długo�ci ul. Mehoffera (ok. 2.800 m) – prosz� o przesłanie 
wyceny robót remontowych na wskazanych (oddzielnie dla ka�dego) odcinkach. 

Do wiadomo�ci: 
ZDM – Dyrektor Gra�yna Lendzion 
BDiK – Dyrektor Piotr Sójka 
BRM – Dyrektor Jerzy Kulik 

                 Wojciech Tumasz 




