
Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 r. 

 

 

 

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

projekt stanowiska w sprawie zmiany zapisów SUiKZP m.st. Warszawy na niektórych obszarach w 

dzielnicy Białołęka. 

 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionej uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady 

Dzielnicy Białołęka. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 

  

 



Stanowisko Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 2013 roku 
 
 

w sprawie zmiany zapisów SUiKZP m.st. Warszawy na niektórych obszarach w 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. zm.) uchwala się,  

co następuje: 

 

 
§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka nie wyraża zgody na jakąkolwiek rezygnację z rezerwy terenu 

przeznaczoną dotychczas pod klasę drogi G: Trakt Nadwiślański, zarówno w obrębie 

dzielnicy Białołęka, jak i Pragi Płn. 

 

 
§ 2 

Rada Dzielnicy Białołęka dopuszcza możliwość obniżenia klasy drogi G: Trakt Nadwiślański 

w ramach istniejącej rezerwy jedynie do klasy Z, o ile wyniknie to z analizy funkcjonalno-

ruchowej przeprowadzonej dla tej drogi na całej jej długości (od TMP do Wybrzeża 

Helskiego). 

 

 

§ 3 
Rada Dzielnicy Białołęka uważa, że Trakt Nadwiślański jest istotnym elementem układu 

drogowo-ulicznego m.st. Warszawy, podobnie jak np. Trasa Olszynki Grochowskiej, z tym że 

pełniącym rolę odbarczającą dla ulic: Jagiellońskiej i Modlińskiej. Proponowane zmiany w 

SUiKZP m.st. Warszawy znacząco pogłębią istniejące braki w zakresie powiązań 

komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy na kierunku północ – południe 

 

 

§ 4 

Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje, aby w przypadku zabudowy przez inwestorów (np. 

deweloperów) obszarów leżących przy obecnej rezerwie terenu przeznaczonej pod Trakt 

Nadwiślański, inwestorzy Ci współfinansowali rozbudowę sieci drogowo-ulicznej, w tym 

budowę Traktu Nadwiślańskiego, jako ulicy gwarantującej dobre funkcjonowanie (tj. bez 

nadmiernej kongestii ruchu) obecnie istniejących ulic: Modlińskiej i Jagiellońskiej. 

 

 

§ 5 

Stanowisko przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. st. 

Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga Północ). 

 
 



§ 6 
Przekazanie stanowiska powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 
 

§ 7 
Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 
 



 

Uzasadnienie 

 
 
 

Trakt Nadwiślański w planowanym do rozbudowy układzie drogowo-ulicznym pełni bardzo 

ważne funkcje. Rolą tej arterii jest przejęcie części ze stale rosnącego ruchu, który obecnie istnieje na 

ulicach Modlińskiej i Jagiellońskiej. Nieodpowiedzialne wykreślenie rezerwy terenu pod tę ulicę 

spowoduje, że w ciągu najbliższych 10-15 lat obecne ulice: Modlińska i Jagiellońska utracą całkowicie 

swą przepustowość na odc. pomiędzy Trasą Mostu Północnego, a rondem Starzyńskiego. Ponadto 

rolą Traktu Nadwiślańskiego jest zapewnienie alternatywnego wobec ulic: Modlińskiej i Jagiellońskiej 

połączenia północ – południe w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia ograniczającego lub nawet 

uniemożliwiającego ruch na obecnie istniejących głównych ulicach dzielnic: Białołęka i Pragi Północ. 


