
Warszawa, dnia 22 grudnia 2011 r. 

 

 

 

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

wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka w dniu ……………………… o godz. 

……. Jednocześnie wnioskujemy do Przewodniczącego o zaproszenie na sesję Rady Dzielnicy, 

Prezydenta m. st. Warszawy oraz wiceprezydentów m.st. Warszawy odpowiedzialnych za oświatę i 

komunikację zbiorową i inwestycje infrastrukturalne w Warszawie. 

Przesyłamy proponowany porządek obrad wraz z uchwałami. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 

  

  



Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Białołęka: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy na temat przyczyn opóźnień w 

realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie dzielnicy Białołęka: 
Trasy Mostu Północnego oraz przebudowy obiektów w ciągu ul. 
Modlińskiej w rejonie kanału żerańskiego. 

4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w sprawie 
wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o jak najszybsze przygotowanie i 
realizację inwestycji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej na odc. od pętli 
Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego. 

5. Informacja Zarządu Dzielnicy na temat bieżącej sytuacji oświatowej w 
Białołęce. 

6. Przedstawienie radnym przez Zarząd Dzielnicy i Prezydenta m. st. 
Warszawy informacji o wynikach tegorocznego (rok szkolny 2011/2012) 
naboru dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. 

7. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w sprawie 
wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o uwzględnienie przy naborze 
dzieci do przedszkoli (wiosna 2012) dodatkowych kryteriów określających 
kolejność przyznawania miejsc w przedszkolach publicznych. 

8. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w sprawie 
funkcjonowania komunikacji kolejowej na terenie dzielnicy Białołęka w 
związku z ogłoszeniem nowego rozkładu jazdy, który w pełni zacznie 
obowiązywać od czerwca 2012 r. 

9. Przedstawienie przez Prezydenta m. st. Warszawy informacji o 
infrastrukturze oświatowej dzielnicy na tle innych dzielnic m.st. Warszawy 
(porównanie liczby żłobków, przedszkoli i szkół w zestawieniu z danymi 
demograficznymi). 

10. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 
sprawie wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o uwzględnienie 
dodatkowych środków w WPF dla dzielnicy Białołęka na kolejne 
inwestycje oświatowe niezbędne w przyszłych latach. 

11. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 
sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. 
Warszawy w latach 2012 – 2015 zadania przebudowy (rozbudowy) 
niektórych odcinków ul. Modlińskiej. 

12. Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z aktualnych przygotowań do 
realizacji nowych szkół w dzielnicy Białołęka ujętych w WPF na lata 2011-
2014. 

13. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 
sprawie wniosku do Zarządu Dzielnicy Białołęka o podjęcie działań 
zmierzających do umieszczenia w WPF m. st. Warszawy dodatkowych 



zadań inwestycyjnych dotyczących budowy gimnazjów i liceów na terenie 
dzielnicy Białołęka. 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 
15. Wolne wnioski i sprawy różne. 
16. Zakończenie obrad. 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 201… roku 
 

w sprawie wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o jak najszybsze przygotowanie i 
realizację inwestycji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej na odc. od pętli Żerań FSO do Trasy 

Mostu Północnego.. 
 
 
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 uwzględnienie w planowanych w latach 2012 – 2015 inwestycjach 

infrastrukturalnych w mieście Warszawie, inwestycji pn.: „Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. 

Modlińskiej na odc. Trasa Toruńska – Trasa Mostu Północnego. 

 

§ 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 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 

 
W 2010 r. Biuro Drogownictwa i Komunikacji przeanalizowało możliwości przebiegu trasy 

tramwajowej przez węzeł Trasy Toruńskiej z ciągiem ulic Jagiellońska-Modlińska – umowa z dnia 29 

kwietnia 2010 r. nr BD/B-I-2-5/B/U-12/10, w wyniku czego wyłoniono wariant do realizacji, tzw. 

wariant A – autorski. 

W 2012 r. zakończy się przebudowa ul. Modlińskiej w rejonie kanału żerańskiego, gdzie 

powstają obiekty inżynieryjne na potrzeby funkcjonowania planowanej w Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy linii tramwajowej wzdłuż ul. 

Modlińskiej na odc. Trasa Toruńska (pętla Żerań FSO) – Trasa Mostu Północnego. 

W 2012 r. rozpocznie się także II etap przebudowy drogi krajowej nr 8 (Trasa AK – most Grota 

– Trasa Toruńska) do parametrów drogi ekspresowej S8 na odc. węzeł Powązkowska – węzeł 

Modlińska, z czym wiąże się przebudowa węzła „Modlińska”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad planuje zakończenie prac w 2015 r. 

Z uwagi na powyższe Rada Dzielnicy Białołęka uważa, że do roku 2015 należy zrealizować 

budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Modlińskiej od pętli Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego, aby 

zapewnić sprawną obsługę komunikacją szynową dla osiedli Tarchomin, Nowodwory oraz 

istniejących i powstających nowych osiedli wzdłuż ul. Modlińskiej, w których już teraz łącznie 

zameldowanych jest ponad 50 tys. mieszkańców (mieszka ponad 80 tys.), zaś w ciągu najbliższej 

dekady zamieszka co najmniej 50 tys. mieszkańców. 

Brak realizacji inwestycji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej do roku 2015 spowoduje niemożność 

realizacji tej inwestycji do roku 2020, gdyż przebudowa węzła „Modlińska” w ramach dostosowywania 

Trasy Toruńskiej do parametrów drogi ekspresowej S8 jako dofinansowywana z funduszy 

europejskich objęta będzie 5-letnim okresem karencji, w którym ingerencja w zrealizowane zadanie 

doprowadzić może do utraty dofinansowania przyznanego z UE, które w przypadku Trasy Toruńskiej 

wynosi ponad 2 mld zł i pokrywa 98% kosztów przebudowy tego ciągu drogowego (źródło: 

http://www.s8modlinska-marki.pl ). 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 201… roku 
 
w sprawie wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o uwzględnienie przy kolejnym naborze 

dzieci do przedszkoli (wiosna 2012) dodatkowych kryteriów określających kolejność 
przyznawania miejsc w przedszkolach publicznych. 

 
 
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 uwzględnienie przy naborach dzieci do przedszkoli, przeprowadzanych w roku 

2012 i latach kolejnych, dodatkowych kryteriów określających kolejność przyznawania miejsc 

w przedszkolach publicznych, takich jak: 

1. Zamieszkiwanie obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają się 

o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie przez obojga rodziców dziecka 

podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

2. Zamieszkiwanie obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają się 

o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie jedynie przez jednego z rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

3. Zamieszkiwanie obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają się 

o przyjęcie dziecka do przedszkola i nie odprowadzanie przez obojga rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

4. Zamieszkiwanie jednego z rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie przez obojga rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

5. Zamieszkiwanie jednego z rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie jedynie przez jednego z 

rodziców dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

6. Zamieszkiwanie jednego z rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i nie odprowadzanie przez obojga rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

7. Brak zamieszkania obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie przez obojga rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 
                                                 
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  
 



8. Brak zamieszkania obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i odprowadzanie jedynie przez jednego z 

rodziców dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

9. Brak zamieszkania obojga rodziców dziecka na terenie dzielnicy, w której Ci ubiegają 

się o przyjęcie dziecka do przedszkola i nie odprowadzanie przez obojga rodziców 

dziecka podatków (PIT) na rzecz tej dzielnicy, 

w taki sposób, aby powyższe kryteria były uwzględniane w naborze dzieci do przedszkoli 

jako jedne z decydujących o przyjęciu dzieci do przedszkoli w dzielnicach. 

 

§ 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 życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 
 
 



Uzasadnienie 

 
 Rada Dzielnicy Białołęka uważa, że sprawiedliwym jest przyznawanie miejsc w 

publicznych przedszkolach dla rodziców, którzy w pełni wspierają rozwój dzielnicy poprzez swoje 

mieszkanie na jej terenie i odprowadzanie do budżetu m. st. Warszawy podatków. Każda dodatkowa 

osoba dorosła zamieszkała w Warszawie i odprowadzająca na jej terenie podatki, to według 

szacunków ok. 3000 zł dodatkowych wpływów w budżecie miasta. W sytuacji, gdy wiele osób 

dorosłych w Warszawie nie jest w niej zameldowanych i/lub nie odprowadza na jej terenie podatków, 

zasadne jest aby uzależnić możliwość korzystania przez mieszkańców z usług przedszkoli 

publicznych finansowanych przez m. st. Warszawę także od kryteriów zamieszkania/płacenia 

podatków na terenie Warszawy. 

Rada Dzielnicy Białołęka zdaje sobie sprawę z faktu, że powyższy wniosek jest awangardowy 

w Warszawie, dlatego też kieruje go do Prezydenta m. st. Warszawy odpowiednio wcześnie, aby 

miasto Warszawa mogło opracować szczegółowe założenia kryteriów kolejnego naboru dzieci do 

przedszkoli po przeanalizowaniu wniosku Rady Dzielnicy i wniosek uwzględnić, uwzględnić po 

modyfikacji lub odrzucić. 



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 201… roku 
 
w sprawie funkcjonowania komunikacji kolejowej na terenie dzielnicy Białołęka w związku z 
ogłoszeniem nowego rozkładu jazdy, który w pełni zacznie obowiązywać od czerwca 2012 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. zm3.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie wszelkich 

kroków zmierzających do zmiany niekorzystnego dla mieszkańców dzielnicy Białołęka 

rozkładu jazdy pociągów, który w pełni zacznie obowiązywać od czerwca 2012 r., a który 

przewiduje, że część pociągów podmiejskich nie będzie zatrzymywać się na przystankach 

kolejowych  zlokalizowanych w dzielnicy Białołęka, tj. Warszawa Choszczówka, Warszawa 

Płudy i Warszawa Żerań. 

 

§ 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 życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 
 
 

                                                 
3 3 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 

 
Nowy rozkład jazdy Kolei Mazowieckich nie uwzględnia zatrzymywania się na przystankach 

Choszczówka, Płudy i Żerań pociągów Kolei Mazowieckich, które połączą w przyszłości lotnisko 

Modlin i Lotnisko Chopina na Okęciu (przez Dw. Wschodni i Dw. Śródmieście). Linia lotniskowa Kolei 

Mazowieckich ma ruszyć w czerwcu 2012 ale rozkłady jazdy zostały przygotowane już teraz. Pociągi 

mają się zatrzymywać na wszystkich stacjach poza Białołęką. 

Trasa Legionowo – Lotnisko Chopina będzie obsługiwana też przez nową linię SKM S3, ale 

pociągi będą kursowały tylko co godzinę. Gdyby pociągi Kolei Mazowieckich na linii lotniskowej 

zatrzymywały się na stacjach Białołęki, dojazd na Pragę, do Śródmieścia, na Ochotę i lotnisko byłby 

możliwy co pól godziny. Godzina oczekiwania to bardzo długi odstęp czasowy. To wyklucza 

korzystanie z tego połączenia przy codziennych dojazdach do pracy i do szkół. A to elementarna 

potrzeba w zakorkowanej Warszawie. Mieszańcy Białołęki stracą podwójnie. Uruchomienie linii 

lotniskowej KM (mijającej Białołękę), pociągnie za sobą zmniejszenie częstotliwości kursowania 

pociągów SKM na obecnej linii S9 (z Legionowa do Dw. Gdańskiego) z 30 minut do 1 godziny. To 

burzy ideę korzystania przez mieszkańców naszej dzielnicy z częstych połączeń kolejowych SKM i 

KM w godzinach szczytu. 

Dodać należy, że przy braku metra w Białołęce linie SKM i KM są traktowane jak linie metra. 



Uchwała Nr 

Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
z dnia ………………… 201… roku 

 
w sprawie wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o uwzględnienie dodatkowych środków w 
WPF dla dzielnicy Białołęka na kolejne inwestycje oświatowe niezbędne w przyszłych latach. 
 
 
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. zm4.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

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

Warszawy o przyznanie dodatkowych środków w WPF m. st. Warszawy dla dzielnicy 

Białołęka z przeznaczeniem na budowę nowych przedszkoli i szkół na terenie dzielnicy 

Białołęka. 

 
§ 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 życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 
 
 

                                                 
4 4 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 

 
Z aktualnych danych demograficznych wynika, że średnio każdy rocznik zameldowanych 

dzieci urodzonych w latach 2006 – 2010 liczy ponad 1700 dzieci. Jednakże średnia liczba dzieci z 

rocznika nie oddaje prawdziwej sytuacji demograficznej w dzielnicy. Na najbardziej zabudowanych 

terenach dzielnicy (osiedla Tarchomin, Nowodwory i Derby) liczba dzieci z każdego rocznika znacznie 

przekracza liczbę przewidzianych dla tych dzieci miejsc w publicznych placówkach oświatowych, 

zarówno przedszkolnych, jak i szkolnych. 

Rada Dzielnicy Białołęka uważa, że w najbliższym czasie na terenie dzielnicy Białołęka 

konieczne jest rozpoczęcie nowych inwestycji oświatowych tak, aby zaspokoić potrzeby 

mieszkańców, tj. przynajmniej 2 szkół (oprócz tych już ujętych w WPF) oraz 2 przedszkoli. 



Uchwała Nr 

Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
z dnia ………………… 201… roku 

 
w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy w latach 

2012 – 2015 zadań przebudowy (rozbudowy) niektórych odcinków ul. Modlińskiej. 
 
 
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. zm5.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

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

Warszawy o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy na lata 

2012 – 2015 zadań pod nazwą: 

1. „Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do 

granicy miasta, w tym: b1. odc. od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. 

Zabłockiej” 

2. „Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do 

granicy miasta, w tym: b2. odc. od ul. Zabłockiej do węzła z Trasą Mostu 

Północnego” 

3. „Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do 

granicy miasta, w tym: b3. odc. od węzła z Trasą Mostu Północnego do ul. 

Drogowej” 

4. „Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do 

granicy miasta, w tym: b4. odc. od ul. Drogowej do ul. Aluzyjnej bez skrzyżowania 

z ul. Światowida/Mehoffera-BIS” 

5. „Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do 

granicy miasta, w tym: b5. skrzyżowanie z ul. Światowida/Mehoffera-BIS”. 

 
§ 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 życie z dniem podjęcia.  

                                                 
5 5 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  
 



 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 
 
 



Uzasadnienie 

 
Ulica Modlińska stanowi główną arterię komunikacyjną dzielnicy Białołęka. Obecnie jest to 

ulica przeciążona ruchem samochodowym w czasie dnia. Prowadzone obecnie prace przy budowie 

Mostu Północnego, a w konsekwencji oddanie do użytku w 2012 r. mostu wraz z dojazdami, odciąży 

odcinek ulicy Modlińskiej na południe od węzła z Trasą Mostu Północnego do Trasy Toruńskiej/mostu 

im. Stefana Grota-Roweckiego w ciągu pierwszych kilku lat po wybudowaniu mostu Północnego. 

Oddanie do użytku mostu Północnego dociąży jednak północny odcinek ul. Modlińskiej 

(zwłaszcza odcinek od węzła z Trasą Mostu Północnego do ul. Klasyków). Pojazdy jadące mostem 

Północnym w kierunku Legionowa, Serocka, skręcając w węźle z ul. Modlińską w stronę granicy 

Warszawy, spotkają się z pojazdami zjeżdżającymi z estakad (o szerokości 2 pasów ruchu) ul. 

Modlińskiej nad węzłem z Trasą Mostu Północnego i mając do dyspozycji 3 pasy ruchu zatrzymają 

się na obecnym skrzyżowaniu z sygnalizacją z ul. Światowida oraz na przejściu dla pieszych 

sterowanym sygnalizacją świetlną w rejonie ul. Podróżniczej. Dlatego konieczne jest, aby po oddaniu 

do użytku mostu Północnego zrealizować w latach następnych (2012 – 2014) przebudowę ul. 

Modlińskiej na odcinku: od węzła z Trasą Mostu Północnego do ul. Drogowej. 

Na rok 2012/2013 przewidywane jest wybudowanie linii tramwajowej do Winnicy wraz z 

rozbudową ulicy Światowida. Jednakże zadanie to realizowane jest do granicy rozbudowy ul. 

Modlińskiej – bez skrzyżowania. Tym samym, po zbudowaniu linii tramwajowej z pętlą oraz ul. 

Światowida, nie będzie połączenia z ulicą Modlińską. Niezbędne jest, aby najpóźniej w I połowie 2013 

r. wybudować jednopoziomowe (jako etap) skrzyżowanie ul. Modlińskiej z przyszłym fragmentem ul. 

Światowida.  

W perspektywie lat 2012 – 2015 zostanie zmodernizowany most Grota wraz z estakadą 

zjazdową prowadzącą na ul. Modlińską. Estakada ta zamiast jednego pasa ruchu (stan obecny) 

będzie miała szerokość dwóch pasów ruchu. Ruch pojazdów z tej estakady (2 pasy ruchu) oraz 

obecnej ul. Jagiellońskiej (również 2 pasy ruchu w rejonie połączenia z estakadą zjazdową z mostu 

Grota) odbywać się będzie na krótkim odcinku (tj. do kanału żerańskiego – obecnie modernizowany 

fragment ulicy Modlińskiej) 4 pasami ruchu, aby po minięciu kanału żerańskiego mieć do dyspozycji 3 

pasy ruchu „zakończone skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną z ul. Anastazego  Kowalczyka. To 

skrzyżowanie zatrzyma ruch z estakady zjazdowej z mostu Grota oraz z ul. Jagiellońskiej, dlatego 

konieczne jest, aby w latach 2012 - 2015 skoordynować zakończenie przebudowy mostu Grota (w 

tym estakady zjazdowej w kierunku ul. Modlińskiej) z przebudową odcinka ul. Modlińskiej od kanału 

żerańskiego do ul. Zabłockiej. 

Pozostałe odcinki ul. Modlińskiej, tj.: 

1. od ul. Zabłockiej do węzła z Trasą Mostu Północnego. 



2. od ul. Drogowej do ul. Aluzyjnej wraz z estakadami nad przyszłym skrzyżowaniem z ul. 

Światowida w rejonie Fortu Piontek, jako mniej obciążone ruchem po 2013 roku w 

stosunku do odcinków: 

a) od węzła z Trasą Mostu Północnego do ul. Drogowej, 

b) od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Zabłockiej 

można zrealizować w latach kolejnych tj. w okresie od 2015 do 2020 roku. 

 

 Podzielenie dużej inwestycji pn. przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej od kanału 

żerańskiego do ul. Aluzyjnej, na pięć fragmentów przeznaczonych niezależnie do realizacji, 

spowoduje mniejsze obciążenie budżetu m. st. Warszawy w poszczególnych latach, a przy tym 

uniknie się sytuacji, gdzie usprawnienie ruchu poprzez realizację wielomilionowych inwestycji: 

miejskich (most Północny i tramwaj do Winnicy z rozbudową ul. Światowida) i rządowej (przebudowa 

mostu Grota i Trasy), zostanie zniwelowane przez zaniechanie realizacji przebudowy dwóch 

fragmentów ul. Modlińskiej oraz skrzyżowania z ul. Światowida w rejonie Fortu Piontek. 



Uchwała Nr 

Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 
z dnia ………………… 201… roku 

 
w sprawie wniosku do Zarządu Dzielnicy Białołęka o podjęcie działań zmierzających do 
umieszczenia w WPF m. st. Warszawy dodatkowych zadań inwestycyjnych dotyczących 

budowy gimnazjów i liceów na terenie dzielnicy Białołęka. 
 
 
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. zm6.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Zarządu Dzielnicy Białołęka o podjęcie starań w 

zakresie umieszczenia w WPF m. st. Warszawy budowy przynajmniej jednego gimnazjum i 

jednego liceum na terenie dzielnicy w latach 2012 - 2015. 

 
§ 2 

Uchwałę przekazuje się Zarządowi Dzielnicy Białołęka. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Białołęka m. st. 
Warszawy.  
 

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

                                                 
6 6 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 

 
Obecnie na terenie dzielnicy brakuje miejsc w gimnazjach i liceach. Istniejące szkoły nie są w 

stanie zaspokoić potrzeb oświatowych dzieci i młodzieży w zakresie edukacji gimnazjalnej i średniej. 

Z danych demograficznych wynika, że w nadchodzących latach przepełnione będą gimnazja na 

Tarchominie i Nowodworach oraz niezbędne będzie dodatkowe gimnazjum na Zielonej Białołęce. 

Podobnie sytuacja wygląda z liceami – w dzielnicy istnieje zaledwie jedno liceum, co sprawia, że 

młodzież musi dojeżdżać do szkół średnich do innych dzielnic. 

W związku z powyższym zasadne jest, aby Zarząd Dzielnicy podjął działania dotyczące 

umieszczenia w WPF m. st. Warszawy zadań budowy gimnazjów i liceów na terenie dzielnicy 

Białołęka. 


