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Znak: INTERPELACJA   NR   23/1 

 
 

Dotyczy: Dopilnowania, aby wraz z III etapem budowy osiedla Strumykowa 2000 
(adres: ul.Strumykowa 40 C E) powstały planowane ogólnodostępne miejsca do 
parkowania. 
 

Szanowni Państwo, 

Analizując dotychczas znaną mi korespondencję pisemną w sprawie przeniesienia ostatecznej decyzji 

nr 231/02 z dnia 21 marca 2002 r., a przede wszystkim z uwagi na: 

1. Zapewnienia firmy Max Invest Sp. z o.o. o tym, że jest gotowa spełnić wymagania zapisane w 

dotychczasowych decyzjach wydanych przez UG Białołęka (załącznik nr 1). 

2. Pismo BAiPP z dnia 01 marca 2011 r. (znak: AM-WAAB-DKA-0717-143-10), w którym 

podana została informacja o niedopełnieniu przez firmę Max Invest Sp. z o.o. złożenia 

odpowiednich dokumentów w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę osiedla 

„Strumykowa 2000”, etap CE (załącznik nr 2) 

3. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp Nowodworów Północnych, w którym 

wyznaczona jest droga rowerowa po wschodniej stronie ul. Strumykowej (Starostrumykowej: 

3.KD-D), tj. od strony inwestycji „Strumykowa 2000” (załącznik nr 3) 

  



Uprzejmie proszę o rozpatrzenie poniższych rozwiązań podczas prowadzonych rozmów w sprawie 

przeniesienia ostatecznej decyzji nr 231/02 z dnia 21 marca 2002 r.: 

1. Należy przenieść projektowaną w mpzp Nowodworów Północnych drogę rowerową wzdłuż 

ulicy Strumykowej (Starostrumykowej) ze strony wschodniej na stronę zachodnią. 

 

Droga rowerowa lokalizowana w obecnym projekcie mpzp Nowodworów Północnych po wschodniej 

stronie ul. Strumykowej (Starostrumykowej: 3.KD-D) stoi w sprzeczności z warunkami określonymi 

w decyzji nr 231/02, która przewiduje po zachodniej stronie drogi 3.KD-D budowę miejsc 

postojowych. 

 

2. Należy dołożyć wszelkich starań, aby firma Max Invest Sp. z o.o. wykonała miejsca 

parkingowe zgodnie ze swymi zapewnieniami, tj. m.in. doprowadzić, po uzupełnieniu przez 

firmę Max Incest Sp. z o.o. niezbędnych dokumentów formalnych, do jak najszybszego 

przeniesienia decyzji nr 231/02 na firmę Max Invest Sp. z o.o. 

 

Miejsca parkingowe, których wykonanie deklaruje firma Max Invest zostały określone w decyzji z 

2002 r. Przeniesienie tej decyzji pozwoli na wybudowanie dodatkowych miejsc postojowych 

potrzebnych na ul. Strumykowej (Starostrumykowej: 3.KD-D) 

 

3. Należy wykonać chodnik tylko po zachodniej stronie ul. Strumykowej (Starostrumykowej: 

3.KD-D) obok drogi rowerowej w zmienionej lokalizacji. 

 

Chodnik wzdłuż ul. Strumykowej (Starostrumykowej: 3.KD-D) niezbędny będzie tylko po zachodniej 

stronie tej ulicy, z uwagi na lokalizację głównych furtek wejściowych na teren istniejących osiedli 

mieszkaniowych właśnie po tej stronie ulicy. Po wschodniej stronie ulicy, w momencie realizacji 

miejsc postojowych, które niemal będą przylegać do ogrodzeń wybudowanego już osiedla budynków 

wielorodzinnych, chodnik nie będzie szczególnie potrzebny z uwagi na brak dogodnych wejść na 

tereny osiedli mieszkaniowych.  

 

4. Należy wzmocnić nawierzchnię ul. Strumykowej (Starostrumykowej: 3.KD-D) poprzez 

utwardzenie destruktem, zgodnie z deklaracjami firmy Max Invest Sp. z o.o. 

 

Wzmocnienie nawierzchni ulicy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników, zwłaszcza 

pieszych, korzystających z tej ulicy. 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


