
W imieniu mieszkańców naszego kwartału połoŜonego w obrębie: ul. Modlińska, 
ul. Płochocińska, ul. Kowalczyka, ul. KrzyŜówki wraz z wybrzeŜem kanału śerańskiego 
zwracamy się z wnioskiem o przedstawienie planu zagospodarowania przestrzennego 
powyŜszego rejonu (patrz mapka). 

Dotychczasowa oparta na minimalnych nakładach finansowych ingerencja gminy w 
zagospodarowanie tej przestrzeni powoduje, iŜ cała okolica niestety wygląda jak przedsionek do 
ponurych slumsów zwanych w okolicy „Pekinem” a nie kompleksu osiedli, które zamieszkuje 
ponad 1000 rodzin w budynkach wielo i jednorodzinnych. 

Zwracamy Państwa uwagę na następujące elementy, które przyczyniają się do takiego stanu 
rzeczy (w załączeniu dokumentacja fotograficzna): 

1. Przy wjeździe do ulicy Kowalczyka z ulicy Modlińskiej po obu stronach stoją 
zdewastowane i nadal niszczejące budynki mieszkalne (ul. Kowalczyka nr 1). 

Oczekujemy, Ŝe gmina wyjaśni, kto odpowiada za taki stan rzeczy i spowoduje, Ŝe te 
koszmarki znikną albo zobliguje właścicieli posesji do odremontowania budynków 
będących juŜ swoistą anty-wizytówką nie tylko naszej okolicy, ale i całej gminy. 
2. Cały kwartał między ulicami Łopianową 1 / Kowalczyka 21 / KrzyŜówki 5 stanowi 

wyodrębniony kompleks produkcyjno-biurowy umiejscowiony w niszczejących 
budynkach i otoczony ogrodzeniem-koszmarkiem o róŜnej strukturze materiałowej 
lecz jednorodnym stopniu zniszczenia i dewastacji. Pracownicy i właściciele 
umiejscowionych tam firm po pracy udają się do domu a my musimy Ŝyć w 
scenerii jak z koszmarów - w sąsiedztwie swoistej „wyspy” niszczejących baraków 
otoczonych zrujnowanym betonowym płotem z pordzewiałym drutem kolczastym 

Chcemy wiedzieć, w jaki sposób gmina planuje spowodować, Ŝe kwartał ten zostanie 
wygrodzony w estetyczny sposób. Firmy tam ulokowane winny wspólnie z gminą 
partycypować w kosztach takiej inwestycji.. 
3. Bezpośrednie sąsiedztwo nowopowstałego boiska „Orlik” stanowią gęste zarośla i 

na wpół spalona wiata. W zamyśle zapewne miał to być mini-park z miejscem do 
odpoczynku - teraz słuŜy jako wysypisko śmieci i obiekt zabaw lokalnej 
chuliganerii. A wszystko to za zasłoną zapuszczonego gąszczu nieregulowanych 
drzew i krzewów i przy znikomej ingerencji StraŜy Miejskiej. 

Budowa jednego boiska to zbyt mało na tak duŜy kwartał i tyle domostw. Oczekujemy 
od gminy zagospodarowania i monitorowania stanu przylegającego do boiska parku. 
Z drugiej strony „Orlika” jest du Ŝa dzika polana, która równieŜ prosi się o 
zagospodarowanie. Czy nie moŜe tu powstać kompleks sportowo-rekreacyjny 
identyczny jak na ul. Klasyków albo taki jak między ulicami Milenijn ą i Ceramiczną?  
4. Trawniki wzdłuŜ ulicy Kowalczyka i KrzyŜówki praktycznie nie istnieją – te 

nieliczne, które były zaplanowane albo istniały tu historycznie, są zaśmiecone w 
wyniku całkowitego braku koszy na śmieci albo dewastowane przez parkowane na 
nich masowo samochody. To samo dotyczy permanentnie zatarasowanych, 
zaśmieconych i zarośniętych chodników. SłuŜb porządkowych brak. 

Oczekujemy, Ŝe gmina zapanuje nad dewastacją trawników i chodników oraz stanem 
ich czystości poprzez ustawienie pachołków wygradzających trawniki, postawienie 
zdecydowanie większej ilości koszy na śmieci i regularne opróŜnianie ich, jak równieŜ 
poprzez regularną dbałość o trawę i inne nasadzenia. Widzimy tu równieŜ miejsce na 
połoŜenie ścieŜek rowerowych, które byłyby kontynuacją ścieŜek zaplanowanych na 
sąsiadującej z naszymi osiedlami wyremontowanej ulicy Modlińskiej zarówno w 
kierunku Tarchomina jak i w kierunku Mostu Grota-Ro weckiego.  



5. U zbiegu ulic Łopianowej i Morelowej mamy wysypisko śmieci i koczowisko 
bezdomnych. 

Współczujemy ludziom, którzy zmuszeni są Ŝyć w takich warunkach i uwaŜamy, Ŝe do 
obowiązków gminy naleŜy zapewnienie im godziwego schronienia oraz takie 
zagospodarowanie terenu aktualnie przez nich zajmowanego, Ŝeby nie stanowił on 
zachęty do tworzenia się dzikich koczowisk i śmietnisk. 
6. Lasek nad Kanałem śerańskim na odcinku od ul. Kowalczyka do ul. Płochocińskiej, 

dojścia do Kanału i samo jego nabrzeŜe, jest wiecznie zaśmiecone – butelki, puszki, 
opakowania po konserwach, stare meble, opony – to tylko krótki wyciąg z tego, co 
moŜna tu zobaczyć podczas krótkiego spaceru. Szeroka betonowa połać nabrzeŜa 
Kanału śerańskiego od strony ul. Płochocińskiej wzdłuŜ zaplecza SPEC jest juŜ 
autentycznym wysypiskiem śmieci. 

NabrzeŜe Kanału śerańskiego to naturalny punkt rekreacyjny dla okolicznych 
mieszkańców. Przez sam fakt swojego istnienia niejako wyręcza gminę z konieczności 
czynienia powaŜnych inwestycji w inne obiekty o podobnym przeznaczeniu. Mimo to 
nie moŜemy się tu doczekać zwykłych koszy na śmieci i regularnych wizyt ekip 
sprzątających nie mówiąc o innych uzupełniających udogodnieniach. Oczekujemy od 
gminy zmiany tego stanu rzeczy – wyłoŜenie kostką brukową zejścia do kanałku, 
ustawienie śmietników, podpisanie ze StraŜą Miejską umowy na regularne 
patrolowanie nabrzeŜa. 
7. Hałas od ulicy Płochocińskiej, potęgowany dodatkowo przez wodę dociera do 

osiedli na ul. KrzyŜówki (Osiedle Nadwiślańskie) i ul. Kowalczyka (Warszawska 
Wenecja). Hałas ten zakłóca teŜ wypoczynek wszystkich, którzy przychodzą w 
celach rekreacyjnych nad Kanał. 

Na ulicy Płochocińskiej od strony Kanału śerańskiego na odcinku od skrzyŜowania 
Płochocińska/KrzyŜówki do wiaduktów kolejowych winny stanąć ekrany akustyczne. 
Oczekujemy od gminy wnioskowania i poparcia w tej sprawie w stosownych urzędach 
zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. 

 
Reasumując. Od władz gminy oczekujemy większego niŜ do tej pory zainteresowania naszą 

okolicą i zaangaŜowania w rozbudowę jej infrastruktury. Nie chcemy: 
- mieszkać wśród zdegradowanych budynków w oczekiwaniu na ich samoistne zawalenie 

się,  
- spacerować wśród zaśmieconej, zdziczałej zieleni, po której strach się poruszać dniem i 

nocą,  
- chodzić po zniszczonych chodnikach i niedoświetlonych ulicach, 
- Ŝyć w naszej Dzielnicy w poczuciu zagroŜenia zdrowia i Ŝycia, bez wsparcia władz 

Dzielnicy i StraŜy Miejskiej  
 

Do niniejszego pisma załączamy serię zdjęć obrazujący faktyczny stan rzeczy 
 
 

Z powaŜaniem 
 

Mieszkańcy ulic: 
ul. Modlińska, ul. Płochocińska, ul. Kowalczyka, ul. KrzyŜówki 



 


