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znak: Dzikiej Kaczki/02/2012 (104/3) 
 
dotyczy:  Aktualnego statusu procedury na mocy której Skarb Państwa będzie ustanowiony właścicielem 
działki nr 8/15. 
 
 Szanowny Panie Wojewodo ! 

 
 W dzielnicy Białołęka trwa proces inwestycyjny – budowa ulicy Dzikiej Kaczki. 
Mieszkańcy ww. ulicy oczekują jej realizacji z uwagi na to, że obecny dojazd 
tymczasowy do ich posesji grozi katastrofą budowlaną. Mieszkańcy muszą dojeżdżać 
do swoich domów przez przepust nad kanałem henrykowskim, którego stan jest bardzo 
zły. Już w tej chwili uniemożliwia on poruszanie się po nim pojazdów Straży Pożarnej, 
czy dojazd ciężkiego sprzętu ratunkowego, gdyby wystąpiła taka konieczność. To jest 
jedyna możliwość dojazdu do nieruchomości dla ok. 20 rodzin (DROGA POŻAROWA).  
 
 Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, aktualnie 
inwestycja jest wstrzymana do czasu aż działka nr 8/15 z obrębu 4-01-04 stanie się 
własnością Skarbu Państwa. Jest to działka na terenie której znajduje się kanał 
henrykowski i jest sklasyfikowana jako wody płynące (Wp). Niestety w ewidencji tej 
działki Skarb Państwa jest jedynie wpisany jako władający. Jeszcze w październiku 
2012 r. delegatura Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy przekazała wszelkie 
niezbędne dane do Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy, aby Biuro 
Gospodarki Nieruchomościami wydało odpowiednie decyzje w tej sprawie. Jak 
zrozumiałem z rozmowy z urzędnikami, decyzja jest wydawana m.in. po uzyskaniu 
opinii właściwego wojewody, w tym wypadku Wojewody Mazowieckiego. 
 
 Proszę zatem o informację, kiedy procedura wpisania Skarbu Państwa jako 
właściciela działki nr 8/15 z obrębu 4-01-04 będzie zakończona i czy rzeczywiście 
udział Pana Wojewody w tej procedurze jest warunkiem koniecznym do dokonania tej 
zmiany? 



Załączniki: zdjęcia przepustu 
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