
Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. 

 

 

 

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

projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o uwzględnienie 

dotychczasowych wniosków Rady Dzielnicy w sprawie frezowania ulic: Modlińskiej, Mehoffera i 

Klasyków. 

 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionej uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady 

Dzielnicy Białołęka. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 

  
 



Uchwała Nr …………… 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 2012 roku 
 

w sprawie wniosku do Prezydenta m. st. Warszawy o uwzględnienie dotychczasowych 
wniosków Rady Dzielnicy w sprawie frezowania ulic: Modlińskiej, Mehoffera i Klasyków. 

 
 
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. zm.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 
Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. 
Warszawy o przyznanie dodatkowych środków dla ZDM na frezowanie ulic: Mehoffera i 
Klasyków (wniosek w tej sprawie Rada Dzielnicy skierowała uchwałą nr N/XX/71/11 z dnia 03 
listopada 2011 r.) oraz Modlińskiej (wniosek w tej sprawie Rada Dzielnicy skierowała 
uchwałą nr XXIII/79/12 z dnia 09 stycznia 2012 r.). 
 

§ 2 
Rada Dzielnicy Białołęka wyraża swoją dezaprobatę wobec braku uwzględnienia w 
dotychczasowych planach frezowań ulic, ulic: Mehoffera, Modlińskiej i Klasyków w dzielnicy 
Białołęka. 
 

§ 3 
Rada Dzielnicy Białołęka oczekuje na ustosunkowanie się do swoich uchwał skierowanych 
do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy, nr: N/XX/71/11 z dnia 03 
listopada 2011 r. i XXIII/79/12 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia 
frezowania nawierzchni ulic: Mehoffera, Klasyków i Modlińskiej. 
 

§ 4 
Uchwałę przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. st. 
Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga Północ). 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 
 
 



Uzasadnienie 

 

Od wielu lat ulice Mehoffera, Klasyków i Modlińska nie były odnawiane i stan ich nawierzchni 

sukcesywnie ulega degradacji – obecnie praktycznie całkowitej. Powoduje to także pogorszenie 

ogólnego bezpieczeństwa ruchu drogowego na tych ulicach. Ponadto Rada Dzielnicy Białołęka 

wnioskowała o ujęcie w planach frezowań prowadzonych przez ZDM, odnowienie nawierzchni ulic: 

Mehoffera i Klasyków (uchwała nr N/XX/71/11 z dnia 03 listopada 2011 r.) oraz Modlińskiej (uchwała 

nr XXIII/79/12 z dnia 09 stycznia 2012 r.). Do dziś nie ma odpowiedzi na te wnioski, jednakże na 

prezentacji planów tegorocznych frezowań nawierzchni ulic nie było ujętych ulic: Mehoffera, Klasyków 

i Modlińskiej. 

Rada Dzielnicy Białołęka uważa, że bezwzględnie należy odnowić nawierzchnie na 

wnioskowanych ulicach zanim dojdzie do nich do tragedii. 


