
Warszawa, dnia 21 listopada 2011 r. 

 

 

 

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

projekt stanowiska w sprawie uchwały Nr XIX/96/2011 Rady  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z 

dnia 09 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Głębockiej i Malborskiej” - na obszarze dzielnicy 

Targówek m. st. Warszawy. 

 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionej uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady 

Dzielnicy Białołęka. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 

  

 



Stanowisko Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 2011 roku 
 

w sprawie uchwały Nr XIX/96/2011 Rady  Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 09 
listopada 2011 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Głębockiej i Malborskiej” - na obszarze 
dzielnicy Targówek 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. zm1.) uchwala się,  

co następuje: 

 
§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka przyjmuje stanowisko w sprawie uchwały Nr XIX/96/2011 Rady  

Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 09 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: 

Głębockiej i Malborskiej” - na obszarze dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w brzmieniu 

ujętym w załączniku nr 1. 

 
§ 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 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  
 



Załącznik nr 1 – Stanowisko Rady Dzielnicy Białoł ęka w sprawie uchwały Nr 

XIX/96/2011 Rady  Dzielnicy Targówek m. st. Warszaw y z dnia 09 listopada 2011 r w 

sprawie wyra żenia opinii dotycz ącej projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ulic: Gł ębockiej i Malborskiej”. 

 

 
 

Rada Dzielnicy Białołęka stoi na stanowisku, że nie należy zmieniać zapisów Studium 

Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy (zwanym dalej Studium ) w 

części dotyczącej przewidywanej lokalizacji linii tramwajowej w ulicach: Św. Wincentego i Głębockiej 

w kierunku Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. 

Słuszność zapisów Studium  w tym zakresie została także potwierdzona w dokumencie 

analitycznym wykonanym na zamówienie m.st. Warszawy przez TRANSPROJEKT   GDAŃSKI 

Spółka z o.o. w grudniu 2010 r., pt.: „Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru 

dzielnicy Białołęka”, z którego wynika, że działania miasta  [w tej części miasta] powinny zmierza ć 

do  poprawy komunikacji autobusowej a także do uzupełnienia sieci autobusowej o dodatkowy 

system komunikacji tramwajowej.  Wprowadzenie linii tramwajowych na analizowany obszar 

zdecydowanie podniesie komfort podróżowania. Wydzielone torowiska oraz wysoka niezawodność tej 

komunikacji oznaczają przewidywalne i pewne dojazdy, bez względu na warunki ruchu na jezdniach. 

Wyższa prędkość podróży, przekładająca się na krótszy czas jazdy to zwykle podstawowe kryterium 

wyboru środka lokomocji. Do powyższych zalet należy dodać komfort przejazdu oraz brak 

negatywnego wpływu na środowisko. 

Rada Dzielnicy Białołęka uważa, że przyszła trasa tramwajowa w ciągu ulic Św. Wincentego i 

Głębockiej jest niezbędna do prawidłowej obsługi komunikacją publiczną tej części Warszawy i 

rezygnacja z rezerwy terenu przeznaczonej pod jej budowę na terenie dzielnicy Targówek m.st. 

Warszawy nie powinna nastąpić. 


