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Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
Urząd Dzielnicy Białoł ęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł ęka 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa,  
tel. (0-22) 51 03 110, fax (0-22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 

 
UD-II-WOR-EBA-0063-1-.......-08                                       Warszawa, dn. 21.01.2008 r. 
 
 
 Radny W. Tumasz poruszył kwestię dot. Trasy Toruńskiej.  
Komisja przyjęła jednogłośnie (9 – za) następujące stanowisko: 
W związku z informacją od Wojewody Mazowieckiego o wyłoŜeniu do wglądu 
wniosku GDDKiA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod 
nazwą: przebudowa Trasy AK, mostu Grota i Trasy Toruńskiej (odc. Powązkowska – 
Marki) do parametrów drogi ekspresowej S8, Komisja Inwestycyjna wnosi  
do Zarządu Dzielnicy o zgłoszenie, w terminie do 22 stycznia 2008 r., do Wojewody 
następujących uwag w tej sprawie: 
1. Uwzględnienie przy przebudowie łącznicy relacji Modlińska - most i Modlińska – 

Marki konieczności podniesienia istniejącej jezdni o ok. 1 m; jednocześnie 
wykonanie odpowiedniej przebudowy wyjazdu z jednostki StraŜy PoŜarnej przy  
ul. Modlińskiej na tę ulicę poprzez podniesienie tego wyjazdu od budynku StraŜy 
do jezdni lub poprzez wyprowadzenie wyjazdu ze StraŜy (pod istniejącą łącznicą) 
do rejonu skrzyŜowania ul. Modlińskiej z ulicą prowadzącą do placu 
manewrowego nauki jazdy (uliczka w odl. ok. 70 m od ul. Elektronowej) –  
zał. nr 3. 

2. Przeniesienie wjazdu na most Grota z ul. Jagiellońskiej z jej lewej strony (jak  
to jest obecnie), na prawą, tak aby zjazdy i wjazdy na trasę odbywały się tylko  
z prawej strony ul. Jagiellońskiej, co jest powszechnie przyjętą praktyką. 

3. W związku z postulatem podniesienia łącznicy z ul. Modlińskiej na most  
i w kierunku Marek o ok. 1 m. sugeruje się podobne podniesienie estakady 
prowadzącej z ul. Jagiellońskiej na most Grota. 

4. Uwzględnienie zmiany kształtu jezdni zjazdowej z Trasy Toruńskiej w kierunku  
ul. Jagiellońskiej w taki sposób, aby prowadziła ona do wspomnianego juŜ 
wcześniej skrzyŜowania ul. Modlińskiej z ulicą prowadzącą do placu 
manewrowego. 

5. Uwzględnienie w decyzji lokalizacyjnej zapisu o pozostawieniu w węźle Trasy 
Olszynki Grochowskiej z Trasą Toruńską rezerwy pod linię tramwajową w ciągu 
ul. Św. Wincentego – Trasa Olszynki Grochowskiej, zgodnie z uchwałą Rady 
Dzielnicy Białołęka o nr. N/VII/40/07 z dnia 10 kwietnia 2007 r. 

6. Uwzględnienie na jezdniach bocznych Trasy Toruńskiej lokalizacji przystanków 
autobusowych  
w rejonie nowowybudowanej kładki dla pieszych prowadzącej do pętli na Bródnie. 

7. NaleŜy uwzględnić w pasie drogowym przyszłej Trasy S8 (np. przy obu jezdniach 
na odc. węzeł Marki - węzeł IKEA) lokalizację parkingów słuŜących do waŜenia 
pojazdów cięŜarowych za pomocą przenośnych wag obsługiwanych przez 
uprawnione do tego celu słuŜby. 

Realizacja punktów 1 - 4 pozwoli w przyszłości na łatwiejsze umiejscowienie 
przedłuŜenia linii tramwajowej z pętli śerań FSO wzdłuŜ ul. Modlińskiej  
do Tarchomina. 





























Warszawa, dnia 25 marca 2008 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
Sz. P. Dyrektor 

Mieczysław Reksnis 
Biuro Drogownictwa i Komunikacji 

Urzędu m. st. Warszawy 
ul. Solec 48 

00 – 382 Warszawa 
 

znak: Tram/Mod/01/2008 
 
dotyczy: wprowadzenia do układu drogowego węzła Modlińska, na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej, zmian 
umoŜliwiających zbudowanie w bliskiej przyszłości tramwaju do Tarchomin wzdłuŜ ul. Modlińskiej. 
 
Szanowny Panie Dyrektorze! 
 

Bardzo proszę o udzielenie informacji na temat spraw, które zostały zgłoszone przeze mnie na spotkaniu w 
ZTM, a następnie przesłane z ZTM-u pismem ZTM/NU-4/D-3/1 -08/MK z dnia 30 stycznia 2008 r. do Biura 
Drogownictwa i Komunikacji. 

Wprowadzenie niezbędnych modyfikacji w obecnym kształcie węzła Modlińska jest sprawą priorytetową, 
jeśli chodzi o plany poprowadzenia tramwaju wzdłuŜ ul. Modlińskiej z pętli śerań FSO. GDDKiA powinna 
uwzględnić przebudowę tego węzła w o wiele szerszym zakresie niŜ to obecnie planuje – czyli w sumie 
powierzchowna modernizacja jezdni poszczególnych łącznic bez ingerencji w ich ustrój nośny. Wyjątkiem jest 
estakada zjazdowa z mostu na ul. Modlińską, która ma być zburzona w całości i zbudowana od podstaw o przekroju 2 
pasów ruchu  

Przynajmniej w przypadku dwóch innych łącznic równieŜ powinna nastąpić taka przebudowa: 
a) wjazd na most z ul. Modlińskiej 
b) wjazd na most z ul. Jagiellońskiej 

 – istniejące konstrukcje inŜynierskie, moim zdaniem, nie gwarantują bezawaryjności eksploatacji w perspektywie 
kolejnych 50 lat. Ich przebudowa według propozycji ma równieŜ na celu ukształtowanie wjazdów w taki sposób, aby 
występowały one tylko po prawej stronie jezdni głównych, a takŜe nie miały kolizji z planowanym tramwajem – to jest 
ostatni etap na uwzględnienie takich załoŜeń (dopóki trasy nie przejęła od ZDM-u GDDKiA). Modernizacja tras AK i 
Toruńskiej wraz z mostem Grota do parametrów drogi ekspresowej bez zmian parametrów węzła Modlińska (m.in. 
połoŜeni łącznic) spowoduje, Ŝe w czasie wykonywania modernizacji (lata 2009-2012) oraz w przynajmniej 5-
cioletnim okresie następującym po niej (lata 2012-2017) N I E   B Ę D Z I E moŜliwe wytyczenie tramwaju wzdłuŜ ul. 
Modlińskiej przez węzeł Modlińska. Pierwsza sprzeciwiać się będzie GDDKiA, czyli zarządca drogi ekspresowej, 
gdyŜ wszelkie prace w obrębie trasy zanim upłynie okres gwarancji na prace wykonywane podczas modernizacji samej 
trasy (i węzła) skutkować będą np. utratą na nie gwarancji, chyba, Ŝe budowa linii tramwajowej podjąłby się 
wykonawca modernizacji trasy. Nie sądzę jednak, aby to miało miejsce. Dodatkowo, to od woli GDDKiA i w 
uzgodnieniu z nią będzie moŜliwe ustalenie Ew. harmonogramu prac, zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na 
czas budowy linii tramwajowej, itp. Tym samym miasto choć na swoim terenie, to będzie miało bardzo mocno 
ograniczony wpływ na wszelkie decyzje w sprawie tramwaju. Zupełnie inaczej jest teraz, czyli przed wydaniem decyzji 
lokalizacyjnej dla GDDKiA. 
Bardzo proszę o odpowiedź w tej sprawie. 
 
Do wiadomości: 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka. 
Zarząd Transportu Miejskiego 

 
 
 
 

Z powaŜaniem   
 

Wojciech Tumasz  

















Warszawa, dnia 09 maja 2008 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
Sz. P. Dyrektor 

Mieczysław Reksnis 
Biuro Drogownictwa i Komunikacji 

Urzędu m. st. Warszawy 
ul. Solec 48 

00 – 382 Warszawa 
 

znak: Tram/Mod/02/2008 
 
dotyczy: wprowadzenia do układu drogowego węzła Modlińska, na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej, zmian 
umoŜliwiających zbudowanie w bliskiej przyszłości tramwaju do Tarchomin wzdłuŜ ul. Modlińskiej. 
 
Szanowni Państwo! 
 

W nawiązaniu do pisma znak: BD-DD/PJ/554-AK43/270/1987/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r. , w którym 
przedstawiono fakty: 
str. 1: „... bieŜący stan zaawansowania prac projektowych i postępowań administracyjnych dla trasy AK oraz brak 
dostatecznie szczegółowych opracowań dla przeprowadzenia trasy tramwajowej przez węzeł trasa AK – ul. Modlińska, 
nie ma moŜliwości korekty rozwiązania węzła.” 
str. 2, pkt 1 (załączony protokół z dnia 6 marca): „Zakończenie prac projektowych zaplanowane zostało na koniec 2008 
r.” 
Jako przeszkoda wymieniany jest zaawansowany proces administracyjny (decyzja środowiskowa, oczekiwanie na 
decyzję lokalizacyjną). Według mojej wiedzy oba postępowania administracyjne nie mają wpływu na moŜliwość 
zmian przebiegu jednej łącznicy w węźle Modlińska: 

a) decyzja środowiskowa została wydana m.in. w oparciu o prognozowane emisje spalin i hałasu z trasy 
obliczone na podstawie m.in. potoków ruchu i prędkości pojazdów. Zmiana kształtu jednej, najmniej 
obciąŜonej łącznicy węzła nie spowoduje na tyle istotnych zmian czynników wpływających na emisję 
hałasu, czy spalin, aby konieczna była modyfikacja decyzji środowiskowej. Jednocześnie inwestor jest 
zobowiązany do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, która stwierdzi brak przekroczeń norm przy 
zastosowanych rozwiązaniach technicznych. Zmiana parametrów łącznicy nie zagraŜa negatywnemu 
wynikowi tej analizy, czyli narzucenia konieczności doprojektowania np. dodatkowych ekranów. 

b) decyzja lokalizacyjna jest wydawana dla obszaru obejmującego teren niezbędny do przebudowy Trasy AK-
Toruńskiej do S8, a tym samym będzie nią objęty obecny teren, który zajmuje węzeł Modlińska. PoniewaŜ 
wspomniana łącznica leŜy w całości wewnątrz tego obszaru i zmiana jej parametrów nie przekracza 
jego granic, toteŜ decyzja lokalizacyjna w Ŝaden sposób nie ogranicza projektantów i inwestora trasy we 
wprowadzeniu zmian kształtu opisywanej łącznicy. 

RównieŜ zaawansowane prace projektowe i brak szczegółowych rozwiązań dla przeprowadzenia trasy tramwajowej 
przez węzeł Modlińska nie powodują niemoŜliwości zmiany kształtu łącznicy wschód – południe w węźle Modlińska: 

a) prace projektowe są tak „zaawansowane”, Ŝe ich koniec zaplanowano w grudniu 2008 r. Do tego zakończenia 
prac pozostaje zatem przynajmniej 6 m-cy !!! Projektantom wykonanie projektu przebudowy tej jednej 
łącznicy na pewno zajmie duŜo mniej czasu i w związku z tym nie przedłuŜy ogólnego okresu 
przewidywanego na projektowanie. 

b) wstępna koncepcja nie pozwala na wprowadzenie zmian do projektu. Uszczegółowienie jej nie zajmie 
projektantom na tyle duŜo czasu, aby nie zdąŜyli zmodyfikować kształtu łącznicy przed zakończeniem 
prac projektowych. 

c) brakuje szczegółowych rozwiązań przebiegu linii tramwajowej, w tym np. niwelet i umiejscowienia jej osi. 
Moim zdaniem, dla rozwiązań kształtu łącznicy wystarczą dwa parametry: skrajnie pionowa musi mieć 
wysokość określoną w odpowiednim rozporządzeniu, natomiast odległość między przyczółkami 
(podporami) powinna wynosić nie mniej niŜ 16 m. 

 
Ponadto protokół ze spotkania potwierdza moje wcześniejsze obawy dotyczące „bezawaryjności technicznej” 
funkcjonowania węzła po wykonaniu przebudowy w perspektywie kolejnych 50 lat. GDDKiA zamierza 
zmodernizować nawierzchnię i zapewne w miarę potrzeb zabezpieczyć przed wilgocią konstrukcje. Konstrukcje, które 
przez okres minionych 30 lat były nienaleŜycie zabezpieczone przed wilgocią. MoŜemy mieć zatem sytuację, Ŝe po 5 



latach od wykonania przebudowy węzła trzeba będzie ze względów bezpieczeństwa ograniczyć ruch lub zamknąć 
którąś w ten sposób zmodernizowanych łącznic. Wraz z dłuŜszym okresem eksploatacji obiektów 
prawdopodobieństwo wcześniejszej ingerencji (wcześniejszej niŜ np. po 50 latach) w celu ratowania przed zawaleniem 
się łącznic będzie coraz większe. Nie popełniajmy błędów, które będą skutkować utrudnieniami obecnie 
występującymi np. w węzłach Trasy Łazienkowskiej (Wisłostrada i Wał Miedzeszyński). Na przeszkodzie pełnej 
przebudowy (zburzenie i odbudowa wszystkich łącznic węzła, a nie tylko relacji: zachód-północ i wschód-północ) 
mogą stać środki finansowe, którymi dysponuje GDDKiA. Na pewno jest to istotny, skrywany argument, ale 
oszczędny dwa razy traci. 
 
W związku z powyŜszym proszę o dalszy nacisk na inwestora przebudowy trasy. GDDKiA bowiem nie moŜe bowiem 
zrealizować swoich planów wbrew interesom miasta i jego mieszkańców 
 
Bardzo proszę o odpowiedź w tej sprawie. 
 
Do wiadomości: 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka. 
Zarząd Transportu Miejskiego 

 
 
 
 

Z powaŜaniem   
 

Wojciech Tumasz  











Warszawa, dnia 23 czerwca 2008 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

Pl. Starynkiewicza 5 
02 – 015 Warszawa 

 
 
 
 

znak: Modlińska/05/2008/mpwik 
 
dotyczy: przewidywanej rezerwy pod sieć w ul. Modlińskiej. 
 
Szanowni Państwo ! 
 

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji o obecnej lokalizacji Państwa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej połoŜonej wzdłuŜ ulicy Modlińskiej w Warszawie. Chodzi mi przede wszystkim o odcinek: Trasa 
Toruńska – projektowana Trasa Mostu Północnego (obecnie ul. Obrazkowa). Czy Państwa sieć (wodociągowa i 
kanalizacyjna) znajduje się: 

a) pod którąś z jezdni ulicy Modlińskiej? Jeśli tak, to pod którą? 
b) w pasie dzielącym jezdnie ul. Modlińskiej? 
c) poza jezdniami po wschodniej stronie ul. Modlińskiej? 
d) poza  jezdniami po zachodniej stronie ul. Modlińskiej? 

 
Podobnie proszę o odpowiedź, z której strony ulicy Modlińskiej przewidują Państwo rozbudowę swojej sieci (plany 
według SUiKZP m. st. Warszawy)? 
 
W toku dyskusji nad kształtem przyszłej ulicy Modlińskiej (ZDM planuje przebudowę i trwają prace projektowe), 
chciałbym dysponować tymi danymi w czasie ew. dyskusji z projektantami, nt moŜliwości wprowadzenia modyfikacji 
w projekcie. Informacji o infrastrukturze podziemnej jest w tym momencie kluczowa. 

 
 

Z powaŜaniem   
 

Wojciech Tumasz  



Warszawa, dnia 23 czerwca 2008 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
Stołeczne Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A. 

ul. Stefana Batorego 2 
02 – 591 Warszawa 

 
 
 
 

znak: Modlińska/06/2008/spec 
 
dotyczy: przewidywanej rezerwy pod sieć w ul. Modlińskiej. 
 
Szanowni Państwo ! 
 

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji o obecnej lokalizacji Państwa sieci cieplnej 
połoŜonej wzdłuŜ ulicy Modlińskiej w Warszawie. Chodzi mi przede wszystkim o odcinek: Trasa Toruńska – 
projektowana Trasa Mostu Północnego (obecnie ul. Obrazkowa). Czy Państwa sieć ciepłownicza znajduje się: 

a) pod którąś z jezdni ulicy Modlińskiej? Jeśli tak, to pod którą? 
b) w pasie dzielącym jezdnie ul. Modlińskiej? 
c) poza jezdniami po wschodniej stronie ul. Modlińskiej? 
d) poza  jezdniami po zachodniej stronie ul. Modlińskiej? 

 
Podobnie proszę o odpowiedź, z której strony ulicy Modlińskiej przewidują Państwo rozbudowę swojej sieci (plany 
według SUiKZP m. st. Warszawy)? 
 
W toku dyskusji nad kształtem przyszłej ulicy Modlińskiej (ZDM planuje przebudowę i trwają prace projektowe), 
chciałbym dysponować tymi danymi w czasie ew. dyskusji z projektantami, nt moŜliwości wprowadzenia modyfikacji 
w projekcie. Informacji o infrastrukturze podziemnej jest w tym momencie kluczowa. 

 
 

Z powaŜaniem   
 

Wojciech Tumasz  



Warszawa, dnia 23 czerwca 2008 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo S.A. 
ul. Kasprzaka 25 

01 – 224 Warszawa 
fax: (0-22) 691 82 73 

 
 
 
 

znak: Modlińska/07/2008/pgnig 
 
dotyczy: przewidywanej rezerwy pod sieć w ul. Modlińskiej. 
 
Szanowni Państwo ! 
 

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji o obecnej lokalizacji Państwa sieci gazowej 
połoŜonej wzdłuŜ ulicy Modlińskiej w Warszawie. Chodzi mi przede wszystkim o odcinek: Trasa Toruńska – 
projektowana Trasa Mostu Północnego (obecnie ul. Obrazkowa). Czy Państwa sieć (gazowa) znajduje się: 

a) pod którąś z jezdni ulicy Modlińskiej? Jeśli tak, to pod którą? 
b) w pasie dzielącym jezdnie ul. Modlińskiej? 
c) poza jezdniami po wschodniej stronie ul. Modlińskiej? 
d) poza  jezdniami po zachodniej stronie ul. Modlińskiej? 

 
Podobnie proszę o odpowiedź, z której strony ulicy Modlińskiej przewidują Państwo rozbudowę swojej sieci (plany 
według SUiKZP m. st. Warszawy)? 
 
W toku dyskusji nad kształtem przyszłej ulicy Modlińskiej (ZDM planuje przebudowę i trwają prace projektowe), 
chciałbym dysponować tymi danymi w czasie ew. dyskusji z projektantami, nt moŜliwości wprowadzenia modyfikacji 
w projekcie. Informacji o infrastrukturze podziemnej jest w tym momencie kluczowa. 

 
 

Z powaŜaniem   
 

Wojciech Tumasz  



Warszawa, dnia 23 czerwca 2008 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
RWE STOEN 

ul. Włodarzewska 68 
02 – 384 Warszawa 

fax: (0-22) 821 46 47 
 
 
 
 

znak: Modlińska/08/2008/storn 
 
dotyczy: przewidywanej rezerwy pod sieć w ul. Modlińskiej. 
 
Szanowni Państwo ! 
 

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji o obecnej lokalizacji Państwa sieci energetycznej 
WN połoŜonej wzdłuŜ ulicy Modlińskiej w Warszawie. Chodzi mi przede wszystkim o odcinek: Trasa Toruńska – 
projektowana Trasa Mostu Północnego (obecnie ul. Obrazkowa). Czy Państwa sieć energetyczna WN znajduje się: 

a) pod którąś z jezdni ulicy Modlińskiej? Jeśli tak, to pod którą? 
b) w pasie dzielącym jezdnie ul. Modlińskiej? 
c) poza jezdniami po wschodniej stronie ul. Modlińskiej? 
d) poza  jezdniami po zachodniej stronie ul. Modlińskiej? 

 
Podobnie proszę o odpowiedź, z której strony ulicy Modlińskiej przewidują Państwo budowę swojej sieci WN (plany 
według SUiKZP m. st. Warszawy)? Czy teŜ w kaŜdym z ww wymienionych przypadków Państwa sieć WN byłaby 
siecią napowietrzną i nie przewidują Państwo jej skablowania wzdłuŜ ul. Modlińskiej 
 
W toku dyskusji nad kształtem przyszłej ulicy Modlińskiej (ZDM planuje przebudowę i trwają prace projektowe), 
chciałbym dysponować tymi danymi w czasie ew. dyskusji z projektantami, nt moŜliwości wprowadzenia modyfikacji 
w projekcie. Informacji o infrastrukturze jest w tym momencie kluczowa. 

 
 

Z powaŜaniem   
 

Wojciech Tumasz  





Warszawa, dnia 09 lipca 2008 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
Sz. P. Dyrektor 

Mieczysław Reksnis 
Biuro Drogownictwa i Komunikacji 

Urzędu m. st. Warszawy 
ul. Solec 48 

00 – 382 Warszawa 
 

znak: Tram/Mod/03/2008 
wasz znak: BD-DD-PJA-5541-16-5-08 
 
dotyczy: wprowadzenia do układu drogowego węzła Modlińska, na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej, zmian 
umoŜliwiających zbudowanie w bliskiej przyszłości tramwaju do Tarchomin wzdłuŜ ul. Modlińskiej. 

 
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 

W nawiązaniu do pisma z Biura Drogownictwa i Komunikacji z dnia 20 czerwca 2008 r. (znak: BD-DD-PJA-
5541-16-5-08) wraz z którym załączyli Państwo opinię GDDKiA na moje wcześniejsze pisma, proszę o odpowiedź na 
następujące pytania. 

 
1. Jakie jest stanowisko Państwa, jako Biura w kwestiach poruszanych w pismach? 
2. Czy miasto w jakikolwiek zmierza do realizacji inwestycji (linia tramwajowa z śerania do Tarchomin) i jakie 

działania zostały podjęte? 
3. Czy rozmowy miasta z GDDKiA dotyczące przebudowy węzła Modlińska w świetle przygotowywanej 

Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku nie są całkowitym 
zaprzeczeniem celów tej Strategii? 
 
 

Do wiadomości: 
Wiesław Witek – pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym 
Jacek Kaznowski – Burmistrz Dzielnicy Białołęka 

 
Z powaŜaniem   

 
Wojciech Tumasz  



Warszawa, dnia 09 lipca 2008 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
Sz. P.  

Wiesław Witek 
pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy 

ds koordynacji inwestycji 
i remontów w pasie drogowym 

ul. Marszałkowska 77/79 
00 – 683 Warszawa 

fax: (0-22) 502 36 62 
 
 
 
 

znak: Tram/Mod/04/2008 
dotyczy: przewidywanej rezerwy pod sieć w ul. Modlińskiej. 
 
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 

Przesyłam do Pana w sumie bezproduktywną korespondencję z miejskimi biurami i GDDKiA w sprawie 
konieczności wymuszenia na GDDKiA działań zmierzających do takiego wykonania przebudowy węzła Modlińska 
podczas przebudowy obecnych Tras: Armii Krajowej i Toruńskiej wraz z mostem Grota do parametrów drogi 
ekspresowej, aby juŜ podczas niej wykonać remont węzła w sposób umoŜliwiający późniejszą budowę linii 
tramwajowej z pętli śerań FSO wzdłuŜ Modlińskiej do Tarchomina moŜliwie jak najmniejszym kosztem dla miasta, 
nawet gdy sama linia tramwajowa miałaby powstać po 2012 roku. 

Bardzo proszę o podjęcie działań zmierzających do skoordynowania prac w węźle Modlińska (inwestor 
GDDKiA) z pracami miasta dotyczącymi realizacji linii tramwajowej z pętli śerań FSO do osiedla Tarchomin. 
 
Załączniki: 
Dokumenty wymienione w treści – dostępne na stronie: http://www.radny.com.pl/pisma/tw 
 
 
Do wiadomości: 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka 

 
Z powaŜaniem   

 
Wojciech Tumasz  



















Warszawa, dnia 28 października 2008 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
Sz. P. Dyrektor 

Mieczysław Reksnis 
Biuro Drogownictwa i Komunikacji 

Urzędu m. st. Warszawy 
ul. Solec 48 

00 – 382 Warszawa 
 

znak: Tram/Mod/04/2008 
wasz znak: BD-DD-PJA-5541-16-5-08 
 
dotyczy: wprowadzenia do układu drogowego węzła Modlińska, na etapie wydawania decyzji lokalizacyjnej, zmian 
umoŜliwiających zbudowanie w bliskiej przyszłości tramwaju do Tarchomin wzdłuŜ ul. Modlińskiej. 

 
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 Z przykrością musze stwierdzić, Ŝe do dziś nie otrzymałem Ŝadnej odpowiedzi na pismo znak: 
Tram/Mod/03/2008 , z dnia 09 lipca 2008 r. 
 
Tym samym proszę o odpowiedź ponownie a takŜe o informację co było i jest przyczyną faktu nie otrzymania 
odpowiedzi – poniŜej treść pisma z 09 lipca 2008 r. 
 
Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 

W nawiązaniu do pisma z Biura Drogownictwa i Komunikacji z dnia 20 czerwca 2008 r. (znak: BD-
DD-PJA-5541-16-5-08) wraz z którym załączyli Państwo opinię GDDKiA na moje wcześniejsze pisma, 
proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

 
1. Jakie jest stanowisko Państwa, jako Biura w kwestiach poruszanych w pismach? 
2. Czy miasto w jakikolwiek zmierza do realizacji inwestycji (linia tramwajowa z śerania do 

Tarchomin) i jakie działania zostały podjęte? 
3. Czy rozmowy miasta z GDDKiA dotyczące przebudowy węzła Modlińska w świetle 

przygotowywanej Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 
roku nie są całkowitym zaprzeczeniem celów tej Strategii? 
 
 

Do wiadomości: 
Wiesław Witek – pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. koordynacji inwestycji i remontów w pasie 
drogowym 
Jacek Kaznowski – Burmistrz Dzielnicy Białołęka 

 
Z powaŜaniem   

 
Wojciech Tumasz  
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