
            
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, 21 maja 2012 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 
 Sz. P. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
znak: Interpelacja 167/1 (Aluzyjna) 
 
 
Dotyczy:  przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej na ul. Modlińską. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Bardzo proszę o wyasygnowanie w 2013 r. dodatkowych, niewielkich środków 
dla ZDM z przeznaczeniem na modernizację wlotu ul. Aluzyjnej na skrzyżowaniu z ul. 
Modlińską. 
 
 W tej sprawie pierwotnie zgłaszałem problem do Burmistrza Białołęki, ale z 
uwagi na to, że zarządcą skrzyżowania jest Prezydent m.st. Warszawy, wniosek zo-
stał skierowany do ZMID i ZDM. Obie instytucje uzależniają wykonanie prac od przy-
znanych środków na ten cel. 
 
 Sytuacja na ul. Aluzyjnej wkrótce pogorszy się jeszcze bardziej  (o czym pisa-
łem w pierwotnym wniosku). Wskutek realizacji Osiedla Aluzyjna – inwestor: Yuniver-
sal Podlaski (pozwolenie nr 158/BIA/2011), omawiany wlot dodatkowo zostanie ob-
ciążony ruchem samochodowym, czyli inwestycja niedrogowa spowoduje wzrost pre-
sji ze strony mieszkańców (obecnych i przyszłych) na samorząd, aby ten przebudo-
wał mały fragment ulicy Aluzyjnej. Powyższe spełnia przesłanki ujęte w art. 16.1 
ustawy o drogach publicznych: „Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowo-
dowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia”. 
Jeśli  na etapie opiniowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (a wcześniej 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) dla dewelopera, nie 
zwrócono uwagi na odpowiednie zapisy w decyzjach, nakładające na inwestora ko-
nieczność modernizacji wlotu ul. Aluzyjnej w ul. Modlińską (tu prosz ę o informacj ę, 
czy takie zapisy s ą w decyzjach b ądź ich nie ma ), to obecnie samorząd powinien 
niestety ponieść konsekwencje swojego krótkowzrocznego patrzenia i sam przebu-
dować ok. 50 m odcinek ul. Aluzyjnej. 



 
 Jednocześnie informuję, że proces modernizacji wlotu ul. Aluzyjnej nie wymaga 
wykupów gruntu – teren niezbędny do poszerzenia wlotu od ponad 5 lat jest własno-
ścią miasta (został pozyskany przy okazji wykonywania modernizacji ul. Modlińskiej 
na odc. Aluzyjna – granica miasta) – załącznik nr 2. 
 
 Przesyłam także dotychczasową korespondencję kierowaną do dzielnicy Biało-
łęka oraz uzyskaną ze ZMID i ZDM. 
 
Do wiadomości: 
ZDM – Dyrektor Grażyna Lendzion 
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