
Warszawa, 13 października 2008 r. 
Radny Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
 
W o j c i e c h T u m a s z 
 
 

 
 

ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR   69  
 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek 

                                    

w sprawie: MoŜliwości zlokalizowania parkingu P+R przy stacji Warszawa – 

Płudy. 

Przy okazji modernizacji linii kolejowej do Gdańska, mieszkańcy często pytają, czy przy stacji 

Warszawa – Płudy nie moŜna by było zorganizować parkingu P+R. Obecnie takie parkingi zlokalizowane 

przy stacjach metra: Marymont, czy Wilanowska świetnie się sprawdzają. Prawdopodobnie P+R przy 

stacji w Płudach równieŜ byłby oblegany. 

W związku z powyŜszym proszę o sprawdzenie moŜliwości lokalizacji takiego parkingu w oma-

wianym rejonie, poprzez sporządzenie wykazu właścicieli gruntów leŜących w pobliŜu stacji Płudy. W 

szczególności wykaz taki powinien obejmować tereny zaznaczone na mapce (załącznik nr 1), ale równieŜ 

inne lokalizacje w odległości do 150 m. od stacji Warszawa Płudy. 

 

Wojciech Tumasz   

 

 

 

UWAGA! Po wypełnieniu arkusz interwencyjny naleŜy przekazać do Zarządu Dzielnicy  

                  za pośrednictwem Sekretariatu Rady Dzielnicy. 







Warszawa, 10 listopada 2008 r. 
Radny Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
 
W o j c i e c h T u m a s z 
 

 
 

ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR   69 c.d. 
 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek 

                                    

w sprawie: MoŜliwości zlokalizowania parkingu P+R przy stacji Warszawa – 

Płudy. 

W związku z pozyskaniem z delegatury Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Białołęka infor-

macji z ewidencji gruntów dla działek połoŜonych w pobliŜu obecnego przejazdu kolejowego przy stacji 

Warszawa – Płudy, proszę o: 

Podjęcie starań w celu zbudowania P+R na działkach połoŜonych po północnej stronie ul. Klasyków i po 

zachodniej stronie linii kolejowej (obręb 4-04-07). Właścicielem większości działek w pobliŜu ul. Klasy-

ków jest miasto Warszawa bądź Skarb Państwa. Pozostałe działki naleŜące do prywatnych osób prawdo-

podobnie będą wykupione lub wywłaszczone na potrzeby budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w 

ciągu ulicy Klasyków. W związku z tym Skarb Państwa miasto Warszawa i PKP-PLK będą dysponowały 

gruntem o łącznej powierzchni ok. 1 ha. 

Na tym gruncie z pewnością moŜliwe jest wybudowanie parkingu P+R w formie placu dla np. 

400 samochodów. Jedno stanowisko postojowe o wymiarach 2,3 x 5 m jest o powierzchni 11,5 m2, czyli 

400 miejsc zajmie powierzchnię ok. 0,46 ha. Pozostały teren (ok. 0,5 ha) z pewnością wystarczyłby na: 

przewidywaną konstrukcję wiaduktu, urządzenie dróg dojazdowych do parkingu oraz samych uliczek 

parkingowych. 

Ponadto miasto mogłoby spróbować wykupić jedną działkę połoŜoną po południowej stronie ul. 

Klasyków i po zachodniej stronie torów kolejowych i w ten sposób wraz z działkami naleŜącymi do 

Skarbu Państwa mieć kolejny teren do lokalizacji np. pętli autobusowej 

 

W załączeniu przesyłam otrzymaną mapę wraz z zaznaczonymi działkami (kolor zielony – działki miej-

skie, kolor niebieski – działki Skarbu Państwa, kolor czerwony – działki prywatne) 

 

Wojciech Tumasz   

 

 

 

UWAGA! Po wypełnieniu arkusz interwencyjny naleŜy przekazać do Zarządu Dzielnicy  

                  za pośrednictwem Sekretariatu Rady Dzielnicy. 







Warszawa, 05 października 2009 r. 
Radny Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
 
W o j c i e c h T u m a s z 
 

 
 

ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR   69 c.d.1 
 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek 

                                    

w sprawie: MoŜliwości zlokalizowania parkingu P+R przy stacji Warszawa – 

Płudy. 

W nawiązaniu do pisma ZTM z dnia 03 grudnia 2008 r. (znak: ZTM/IO-40-69/2-08/MW) będącego od-

powiedzią na Postanowienie nr 758/08 z dnia 21 listopada 2008 r. wydane przez Burmistrza Dzielnicy 

Białołęka (załącznik), proszę o ponowny monit do ZTM w tej sprawie, tj. budowy parkingu P+R przy 

stacji Warszawa – Płudy. 

 

Załącznik – pismo ZTM z dnia 03 grudnia 2008 r. (znak: ZTM/IO-40-69/2-08/MW) 

 

Wojciech Tumasz   



            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 14 listopada 2011 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 Zarząd Dzielnicy 
 Białołęka m.st.Warszawy 
 
  

INTERPELACJA NR 148 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Wykonania parkingu Parkuj i Jedź w rejonie przystanku Warszawa – Płudy. 
 

W imieniu mieszkańców proszę o informację na temat obecnej moŜliwości zlokalizowania 

parkingu Parkuj i Jedź w rejonie przystanku kolejowego Warszawa – Płudy. W zeszłej kadencji 

poruszałem temat tego parkingu (interpelacja nr 69 z dnia 13 października 2008 r. i kolejne wnioski) 

uzyskując m.in. odpowiedź ZTM, Ŝe parking w Płudach ma interesującą lokalizację i mógłby być 

wykonany w ramach III etapu rozbudowy parkingów tego typu w Warszawie po roku 2013 (pismo 

ZTM z dnia 03 grudnia 2008 r., znak: ZTM/IO-40-69/2-08/MW jako odpowiedź na pismo UD-II-

MCA-70401-20-2-08 z dnia 21 listopada 2008 r.). 

Z uwagi na bliskie zakończenie przebudowy linii kolejowej wskazane byłoby przyśpieszenie prac 

nad parkingiem P i J w Płudach, aby jak najszybciej wykształcić dodatkowy węzeł przesiadkowy w 

komunikację publiczną dla kierowców w Białołęce. 

                    Wojciech Tumasz 
















