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INTERPELACJA NR 159/1 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
 
Aktualnego statusu prac przy budowie ul. Marcina z Wrocimowic. 
 

Szanowny Panie Burmistrzu! 

Bardzo dziękuję za udostępnienie planów poglądowych ulicy Marcina z Wrocimowic 

(interpelacja nr 344 w BIP), które mogłem zaprezentować mieszkańcom tej ulicy w celu otrzymania 

od nich uwag. Mieszkańcy nie mają uwag, poza jedną: „Zbudować jak najszybciej”. Nie mniej jednak 

ze swojej strony proszę o ujęcie w dokumentacji projektowej: 

1. Konieczności wykonania obniżeń chodników w rejonie planowanych przejść dla pieszych. 

Ta oczywista rzecz nie została uwzględniona przy budowie pobliskiej ulicy Sprawnej i obecnie 

mieszkańcy idący np. z wózkami wzdłuż ul. Sprawnej (odc. Aluzyjna – Modlińska) muszą mierzyć się 

z tymi niedogodnościami przechodząc przez wykonane „sięgacze” w kierunku ulic poprzecznych. 

2. W miarę możliwości należy, w rejonie zaznaczenia na planie poniżej, przygotować 

infrastrukturę podziemną w taki sposób, aby w przyszłości można było (jeśli znajdą się środki 

w budżecie Dzielnicy Białołęka) wykonać tam zatoczkę autobusową. 



 

Niewątpliwie wraz z przebiciem ulicy Marcina z Wrocimowic na północ do ul. Aluzyjnej 

pojawi się możliwość kursowania autobusu tą ulicą (oczywiście jest to bardzo odległa perspektywa) i 

należy dziś w miarę możliwości wykorzystać okazję na wykonanie części prac (np. przeniesienie 

części infrastruktury podziemnej, która może się teraz znajdować pod przyszłą zatoką autobusową w 

miejsce nie kolidujące z taką zatoką) przystosowujących ulicę Marcina z Wrocimowic do kursowania 

autobusu. 

3. O ile w ul. Zbytki nie ma kanalizacji i wodociągu, należy wykonać odpowiednie odrzuty od 

istniejących w ul. Marcina z Wrocimowic sieci kanalizacji i wodociągu w kierunku tej ulicy. 
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