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znak: Mehoffera-BIS/01/2013 
 
 
Dotyczy:  konieczności wykonania poprawek na ulicy prowadzącej na wiadukt drogowy nad linią kole-
jową w Warszawie – Choszczówce. 
 
 Szanowny Panie Premierze ! 
 
 Bardzo proszę o interwencję w sprawie nieprawidłowo zrealizowanej (choć 
zgodnie z zatwierdzonym projektem) inwestycji towarzyszącej przebudowie linii kole-
jowej nr 9 (Warszawa – Gdynia; odc. Warszawa – Nasielsk). Chodzi o zbudowany 
wiadukt drogowy, który powstał i został oddany do użytkowania w wyniku konieczno-
ści zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu ul. Mehoffera w Warszawie Białołęce 
(Choszczówka). Ulica prowadząca do tego wiaduktu od strony zachodniej (od ul. 
Parcelacyjnej) wytyczona i zbudowana jak obecnie, tj. według zatwierdzonego pro-
jektu budowlanego (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 188/10 z dnia 18 czerwca 
2010 r.) przecięła ul. Chlebową – istniejącą wcześniej w tym miejscu drogę gruntową. 
Z ulicy tej korzystali w dojeździe do ul. Parcelacyjnej mieszkańcy. Obecnie miesz-
kańcy Ci nie mają możliwości dojazdu ul. Chlebową do ul. Parcelacyjnej, gdyż pół-
nocny odcinek ul. Chlebowej nie łączy się z ulicą prowadzącą na wiadukt drogowy w 
żaden sposób (nie ma nawet prawoskrętów – należy pokonać wysoki krawężnik, co 
oznacza, że przejazd samochodem jest praktycznie niemożliwy bez ryzyka uszko-
dzenia podwozia). 
 Burmistrz Dzielnicy Białołęka w czasie uzgodnień inwestycji wielokrotnie zwra-
cał uwagę inwestorowi – PKP PLK S.A. na konieczność uwzględnienia włączenia ul. 
Chlebowej do nowej ulicy, choćby poprzez prawoskręty. Bez efektu – inwestor wyko-
rzystując swoją pozycję nie uwzględnił wniosków dzielnicy (załącznik). Obecnie 
mieszkańcy muszą dojeżdżać do swoich domów poprzez ul. Mehoffera – Zawiślań-
ską, Zielonych Traw (ok. 1 km), zamiast z nowej ulicy skręcać w ul. Chlebową (ok. 
200 m).  
 



Nowa droga do czasu zrealizowania inwestycji PKP (przebudowa linii kolejowej nr 9) 
pozostaje w Zarządzie PKP, co uniemożliwia chociażby miastu Warszawie wykona-
nie drobnych poprawek – połączenia ul. Chlebowej z nową ulicą (grunt nie jest wła-
snością miasta). Proszę zatem o spowodowanie (i przekazanie niewielkich kwot – ok. 
10.000 zł) wykonania korekty włączenia ul. Chlebowej do nowej ulicy prowadzącej na 
wiadukt drogowy. 
 
 Z góry dziękuję za odpowiedź. Zgodnie z KPA proszę ją także przesłać na ad-
res poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl . 
 
 
 
Załącznik: 
informacja Burmistrza dzielnicy Białołęka 
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