
Warszawa, dnia 15 marca 2011 r. 

 

 

 

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

wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Wskazane jest, aby sesja została 

zwołana przed najbliŜszą sesją Rady Warszawy, tj. przed dniem 17 marca 2011 r. 

Przesyłamy proponowany porządek obrad wraz z uchwałami. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 

  

  



Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Białołęka: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w sprawie 

wniosku do władz miasta o nie odkładanie realizacji ul. Marywilskiej na 
lata 2015 – 2017. 

4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w sprawie 
przekazania wpływów z funkcjonowania Centrum Hal Targowych 
Marywilska 44 do budŜetu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Wolne wnioski i sprawy róŜne. 
7. Zakończenie obrad. 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 2011 roku 
 
w sprawie wniosku do władz miasta o nie odkładanie realizacji ul. Marywilskiej na lata 2015 – 

2017. 
 
 
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 

Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. 

Warszawy o zmianę propozycji zawartej w projekcie uchwały Rady m.st. Warszawy w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 

2011-2033 (druk nr 225), tj. zapisów przesuwających realizację budowy ul. Marywilskiej z lat 

2007 – 2012 na lata 2007 – 2017. 

 
§ 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 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 

§ 4 
Uchwała 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  
 



Uzasadnienie 

 
 Rada Dzielnicy Białołęka wielokrotnie wyraŜała swoje stanowiska dotyczące lokalizacji 

Centrum Hal Targowych Marywilska 44. Rada Dzielnicy bezwzględnie postulowała najpierw 

rozbudowę układu drogowego tamtego obszaru dzielnicy, tj.: 

a) Przebudowę ul. Płochocińskiej do układu 2 x 2 na odcinku od ul. Modlińskiej do tzw. młynów. 

b) Rozbudowę ul. Marywilskiej do przekroju dwujezdniowego na odcinku od ul. Bohaterów do 

Trasy Toruńskiej. 

A dopiero później uruchomienie Centrum Hal Targowych Marywilska  

W poprzedniej kadencji Rada Dzielnicy przez długi czas uzyskiwała zapewnienia, Ŝe zanim zostanie 

otwarte CHT Marywilska 44, układ drogowy głównych ulic zostanie zmodernizowany. 

Stało się inaczej. Najpierw rezygnacja z przebudowy ul. Płochocińskiej, a obecnie oddalenie w czasie 

rozbudowy ul. Marywilskiej skazuje tysiące mieszkańców najdynamiczniej rozwijającej się dzielnicy w 

Warszawie na ciągłe tkwienie w korkach. 

Nadto odłoŜenie w czasie przebudowy ul. Marywilskiej spowoduje przedawnienie uzyskanej 

na początku 2010 r. dla tej inwestycji decyzji środowiskowej. Tym samym w latach 2015 – 2017, kiedy 

to przewidywane jest wznowienie prac przy ul. Marywilskiej trzeba będzie ponownie ubiegać się o 

decyzję środowiskową powtórnie wydając na ten cel fundusze. Jeśli do tego dojdzie zasadne będzie 

sprawdzenie, czy w tej sytuacji nie będzie naruszona dyscyplina finansów publicznych. 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 2011 roku 
 

w sprawie przekazania wpływów z funkcjonowania Centrum Hal Targowych Marywilska 44 
do budŜetu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 

 
 
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. zm2.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. 

Warszawy o przekazanie dotychczasowych i przyszłych wpływów z funkcjonowania Centrum 

Hal Targowych Marywilska 44 do budŜetu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 

 
§ 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 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 

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

                                                 
2 2 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 

 
 Rada Dzielnicy Białołęka była wielokrotnie zapewniana, Ŝe po uruchomieniu Centrum Hal 

Targowych Marywilska 44, całość wpływów z funkcjonowania tego centrum zasilą budŜet dzielnicy 

Białołęka m.st.Warszawy. 

Obecnie, zdaniem Rady Dzielnicy, w budŜecie dzielnicy nie ma odzwierciedlonych wpływów z 

funkcjonowania CHT Marywilska 44 w wystarczającym stopniu. 

 


