
Warszawa, dnia 21 lutego 2011 r. 

 

 

 

My, niŜej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka 

projekt stanowiska w sprawie konieczności odnowienia nawierzchni jezdni ul. Modlińskiej w 

2011 r. 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionego stanowiska do porządku obrad najbliŜszej sesji 

Rady Dzielnicy Białołęka. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 

Podpisy na uchwale  

 



Stanowisko Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 2011 roku 
 

w sprawie konieczności odnowienia nawierzchni jezdni ul. Modlińskiej w 2011 r.. 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (Dz. U. nr 41, poz.361 z późn. zm1.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

W związku z faktem zniszczenia przez, działającego na zlecenie MPWiK, 

Wykonawcę kolektora ścieków DN2800, jezdni ul. Modlińskiej na odcinku: ul. 

Produkcyjna – projektowana ul. Światowida/Mehoffera-BIS, Rada Dzielnicy Białołęka 

przekazuje Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. st. 

Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga 

Północ) Stanowisko (załącznik nr 1) w tej sprawie, będące jednocześnie wnioskiem o 

wykonanie naprawy zniszczonej jezdni ul. Modlińskiej ze środków MPWiK / 

Wykonawcy budowy kolektora. 

 
§ 2 

Stanowisko przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady 
m. st. Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – 
Praga Północ). 
 

§ 3 
Przekazanie stanowiska powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. 
Warszawy.  
 

§ 4 
Stanowisko wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 
 
 

                                                 
1 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127 poz. 1087, Dz. 
U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1826, Dz. U. z 2008 r. Nr 249 poz. 1828, Dz. U. z 2009 r. Nr 95 poz. 787  
 



Załącznik nr 1 – Stanowisko Rady Dzielnicy Białołęka 

w sprawie odnowienia nawierzchni jezdni ul. Modlińskiej w 2011 r.. 

 
 
 

 Na przełomie 2009 i 2010 r. MPWiK rozpoczął prace przy budowie kolektora 

dosyłowego ścieków do Czajki. Trasa kolektora o długości ponad 5,5 km przebiegająca pod 

ruchliwymi ulicami i skrzyŜowaniami w Białołęce stanowiła przez ponad rok bardzo duŜe 

utrudnienie dla mieszkańców. DuŜa część trasy kolektora przebiegająca bezpośrednio pod 

ul. Modlińską (odc. proj. ul. Światowida/Mehoffera-BIS – ul. Produkcyjna) wymagała budowy 

głębokich studni rewizyjnych. Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, pomimo stosowania 

technologii ścian szczelinowych (tzw. Larsenów), nie udało się uniknąć głębokich zapadnięć 

jezdni ul. Modlińskiej: 

a) miejscowo: lewych pasów jezdni w kierunku gr. miasta, 

b) obszarowo: lewych i środkowych pasów jezdni w kierunku Centrum 

 

Najjaskrawszym przykładem takich zapadlisk są rejony: 

1. Północny wlot ul. Modlińskiej na skrzyŜowaniu z ul. Mehoffera. 

2. Zachodnia jezdnia ul. Modlińskiej w rejonie ul. PodróŜniczej 

Ponadto na całym, omawianym odcinku ul. Modlińskiej (zwłaszcza jezdnia zachodnia), po 

pracach związanych z budową kolektora występują liczne pofałdowania nawierzchni, 

stanowiące bardzo powaŜne zagroŜenie dla ruchu kołowego i pieszego. 

 

Rada Dzielnicy Białołęka nadmienia, Ŝe zachodnia jezdnia ul. Modlińskiej była odnawiana w 

ramach weekendowych frezowań przeprowadzanych staraniem ZDMu w latach 2006-2007. 

Tak odnowiona nawierzchnia jezdni ul. Modlińskiej była wręcz we wzorowym stanie. Niestety 

jedynie do czasu budowy kolektora. 

W związku z powyŜszym Rada Dzielnicy Białołęka uwaŜa za zasadny wniosek o jak 

najszybsze odnowienie w 2011 r. zniszczonej nawierzchni ul. Modlińskiej ze środków firm, 

które bezpośrednio przyczyniły się do dewastacji ulicy Modlińskiej, tj. MPWiK i/lub 

Wykonawcy kolektora dosyłowego ścieków DN2800 i takie teŜ brzmienie nadaje swojemu 

Stanowisku Nr … z dnia ……………… 2011 r. 


