
Warszawa, dnia 16 października 2011 r. 

 

 

 

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

projekt uchwały w sprawie konieczności odnowienia nawierzchni jezdni ul. Modlińskiej w latach 2012 

– 2013. 

 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionej uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady 

Dzielnicy Białołęka. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 

  

 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 2011 roku 
 
w sprawie konieczności odnowienia nawierzchni jezdni ul. Modlińskiej w latach 2012 – 2013. 
 
 
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 postępującego procesu degradacji nawierzchni jezdni ul.  

Modlińskiej, zwłaszcza na odcinkach: 

1. kanał Żerański – Kowalczyka (obie jezdnie). 

2. Kowalczyka – Płochocińska (obie jezdnie) 

3. estakada nad ul. Płochocińską (obie jezdnie) 

4. Płochocińska – TMP (jezdnia wschodnia) 

5. TMP – Aluzyjna (jezdnia wschodnia) 

Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Prezydenta m. st. Warszawy, Przewodniczącego 

Rady m. st. Warszawy, radnych m. st. Warszawy wybranych w okręgu nr 6 (Białołęka – 

Praga Północ) o zabezpieczenie środków w budżecie m. st. Warszawy w latach 2012 – 2013 

w wysokości niezbędnej do przeprowadzenia frezowania ul. Modlińskiej na opisanych 

odcinkach w latach 2012 – 2013. 

 
§ 2 

Uchwałę 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 uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie 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  
 



 

Uzasadnienie 

 
 

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 

skrzyżowaniami w Białołęce stanowiła przez ponad rok bardzo duże utrudnienie dla mieszkańców. 

Duża 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 (obecnie już naprawionych) 

 

Ponadto obie jezdnie ul. Modlińskiej na odcinku kanał Żerański – Płochocińska (wraz z estakadą) 

oraz wschodnia jezdnia ulicy Modlińskiej na odcinku: ul. Płochocińska – ul. Aluzyjna nie były 

frezowane w latach 2006 – 2007. Wówczas ZDM wykonał frezowanie jezdni zachodniej na odcinku ul. 

Aluzyjna – ul. Płochocińska (bez estakady). 

Pozostała część ul. Modlińskiej nie była zatem odnawiana od początku istnienia ulicy, tj. od lat 70-

tych ubiegłego wieku (40 lat !). 

W związku z powyższym Rada Dzielnicy Białołęka uważa za zasadny wniosek o jak najszybsze 

odnowienie w latach 2012 – 2013 zniszczonej nawierzchni ul. Modlińskiej. 


