BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel. 22 443 87 27, 22 443 85 21
sekretariat.udtargowek@um.warszawa.pl, www.urn.warszawa.pl, www.targowek.waw.pl

Warszawa, 17 grudnia 2019 r.
Znak sprawy: UD-X-WOR.0003.822.2019.TOP(4.PMA.X)

Pani
Katarzyna Górska-Manczenko
Radna Dzielnicy Targówek
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Dotyczy: interpelacji nr 181 sprawie budowy ul. Nowo-Trockiej
Szanowna Pani Radna,
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ZDM-Pl.4101.1053.2019.RRA będące odpowiedzią na interpelację Nr 181 z dnia 01.12.2019 r.
Sprawę prowadzi: Piotr Majewski, pmajewski@targowek.waw.pl, telefon: 22-443-86-31, adres

Z poważaniem

1 -7

~~~~~~------:-~-i-'-~: ;.~J
.

w załączeniu przesyłam pismo Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych z dnia 17.12.2019 r., znak spr.

do korespondencji: ul. L. Kondratowicza 20, pokój 314, 00-983 Warszawa.
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ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH

Ć,

ul. Sokratesa 15, 01 - 909 Warszawa
tel. (0-22) 569-14-02, fax (0-22) 569-14-01
e-mail: zmid@zmid.waw.pl
www.zmid.waw.pl
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Warszawa, dnia/ f'.12.2019 r.
ZMID-PI.41Ol./$3.2019.RRA
Pan Sławomir Antonik
Burmistrza Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy
ul. Ludwika l<ondratowicza 20
00-983 Warszawa

Dotyczy:

interpelacji nr 181 w sprawie budowy ul. Nowo-Trockiej

Odpowiadając na Pańskie pismo znak UD-I-X-WOR.0003.822.2019.TOP(2.PMA.X) z dnia
5.12.2019 r., przy którym przekazana została interpelacja Pani l<atarzyny Górskiej-Manczenko,
Radnej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, informuję co następuje:
•

w dniu 14.03.2019 r. zawarta została umowa z firmą Schuessler-Plan Inżynierzy
sp.

z

o.o.

nr

ZP/21/PN/20/18,

której

przedmiotem

jest

opracowanie

projektu

budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji niezbędnych do
realizacji zadania (w tym m.in. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)
pn. .Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej",
w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy;
•

koncepcja jw. przekazana została Zamawiającemu do weryfikacji w dniu 10.09.2019 r.;
obecnie rozwiązania projektowe poszczególnych wariantów inwestycyjnych podlegają
opiniowaniu przez jednostki miasta st. Warszawy (w tym m.in. Zarząd Transportu
Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.); przewidywany
termin

wystąpienia

z

wnioskiem

o

wydanie

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach - I kwartał 2020 r.
•

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (opracowanym zgodnie z wytycznymi Biura
Funduszy

Europejskich

i

Polityki

Rozwoju,

Biura

Architektury

i

Planowania

Przestrzennego oraz Biura Polityki Mobilności i Transportu z dnia 17 maja 2018 r.)
Wyl~onawca opracuje projekt budowlany inwestycji j. wyżej wyłącznie dla przekroju
jednojezdniowego z uwzględnieniem możliwości dobudowy do zachodniej strony ulicy
drugiej jezdni lub wymiennie za drugą jezdnię torowiska tramwajowego;
•

informacje

na

internetowej

temat

rozwiązań

Zarządu

Miejskich

projektowych
Inwestycji

zostaną

udostępnione

Drogowych

po

odbiorze

na stronie
koncepcji

programowej;
Ponadto

informuję,

że

obecnie

obowiązująca

Wieloletnia

Prognoza

Finansowa

m. st. Warszawy (WPF) uwzględnia wyłącznie środki na opracowanie dokumentacji projektowej

R.R. (22) 569 14 89

wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WPF nie zabezpiecza
w chwili obecnej środków na realizację robót budowlanych inwestycji jw.
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