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INTERPELACJA NR 159/2 
 
 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! 

W związku z brakiem jakichkolwiek prac w terenie, które byłyby związane z budową ulicy 

Marcina z Wrocimowic, proszę o informacje w zakresie aktualnego stanu prac przy tej ulicy, które 

powinny być wykonane w związku z zawartą Umową Nr 116/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. pomiędzy 

dzielnicą Białołęka, a firmą J.W. Construction Holding S.A. (załącznik nr 1 – odpowiedź na jedną z 

poprzednich interpelacji w tej sprawie). 

Jednocześnie z uwagi na odpowiedź (załącznik nr 2) Pana Burmistrza z dnia 22 marca 2012 r. 

(UD-II-WIR.7011.113.12.EPA), w której zawarto informację, że w ogóle nie planuje się na ul. 

Marcina z Wrocimowic budowy zatoki autobusowej (ani obecnie, ani w jakimkolwiek późniejszym 

czasie), proszę zauważyć, że mój wniosek: „…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.”  

przesłany 05 marca 2012 r. do Zarządu Dzielnicy, nie „sugerował” budowy zatoki autobusowej już 

teraz, tylko wskazywał na konieczność przewidzenia w przyszłości miejsca pod taką zatokę. Obecnie 

należy w miarę możliwości wykorzystać okazję na wykonanie części prac związanych np. z 

przeniesieniem lub zaprojektowaniem części infrastruktury podziemnej, w taki sposób aby nie 



kolidowała z przyszłą zatoką autobusową. Później, gdy w budżecie dzielnicy (np. za 5-7 lat) pojawią 

się środki na wykonanie zatoki autobusowej, nie byłoby potrzeby przenoszenia kolidującej 

infrastruktury podziemnej. Dlatego też jeszcze raz proszę o odpowiednie zaprojektowanie 

infrastruktury podziemnej pod ul. Marcina z Wrocimo wic. 

 

Załączniki – pisma wymienione w treści. 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


