
Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
 
 

ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR   205  
 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek 

                                    

w sprawie: Postawienia wzdłuŜ ul. H. Ordonówny ławek i koszy na śmieci. 

  

W imieniu mieszkańców zwracam się z wnioskiem o postawienie wzdłuŜ całej ul. H. Ordonówny 

ławek i koszy na śmieci. Ulica H. Ordonówny nie jest wyposaŜona w udogodnienia dla spacerujących, 

skutkiem tego są m.in., zaśmiecone tereny przylegające do chodników wytyczonych wzdłuŜ ulicy. Space-

rujące osoby nie mają moŜliwości przysiąść, aby odpocząć na chwilę podczas spaceru. 

Ławki i kosze na śmieci naleŜałoby umieścić równomiernie w odległości ok. 80 –100 m. od siebie, przede 

wszystkim po południowej stronie ul. H. Ordonówny. 

 

 

 

 

Wojciech Tumasz   





Warszawa, 09 maja 2010 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
 
 

ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR   205/1  
 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek 

                                    

w sprawie: Postawienia wzdłuŜ ul. H. Ordonówny ławek i koszy na śmieci. 

  

W nawiązaniu do odpowiedzi WOŚ z dnia 21 kwietnia 2010 r. (znak: UD-II-WOŚ-AKO-00580-

2-2-10), po przedstawieniu mieszkańcom wnioskującym o ławki propozycji spotkania, niestety ale spo-

tkanie musiałoby się odbyć po powrocie mieszkańców z pracy do domu, tj. po godz. 19:00. 

JednakŜe zostały wytypowane miejsca postawienia ławek – w załącznikach – które załączam. 

 

 

 

Wojciech Tumasz   









Warszawa, 10 maja 2010 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
 
 

ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR   205/2  
 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek 

                                    

w sprawie: Postawienia wzdłuŜ ul. H. Ordonówny ławek i koszy na śmieci. 

  

W nawiązaniu do odpowiedzi WOŚ z dnia 26 kwietnia 2010 r. (znak: UD-II-WOŚ-JNO-00580-

13-2-10), proszę o wskazanie miejsc przy ul. H. Ordonówny, w których w 2009 r. zostały ustawione ko-

sze na śmieci (najlepiej na mapce). 

Dodatkowo, po sprawdzeniu miejsc, w których przy ul. H. Ordonówny stoją kosze, proszę o: 

1. ponowne ustawienie koszy na śmieci przy skrzyŜowaniu ulic H. Ordonówny i Strumykowej (do-

jazd do szkół) w ilości 2 szt. (były 4 kosze) 

2. przestawienie koszy stojących przy drodze rowerowej (co najmniej 3 szt. na odcinku Światowida 

– Topolowa), w oddaleniu od chodnika, tak aby stały przy chodnikach, w oddaleniu od drogi ro-

werowej. 

3. ustawienie koszy na śmieci przy ławkach wg propozycji z arkusza nr 205/1 (odpowiedź na pismo 

z WOŚ znak: UD-II-WOŚ-AKO-00580-2-2-10). 

 

 

 

 

Wojciech Tumasz   






