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INTERPELACJA NR 45/2 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wyznaczenia 2 pasów ruchu na ul. Klasyków na dojeździe do skrzyżowania ul. Klasyków z ul. 
Modli ńską. 
 

 W związku z odpowiedzią z dnia: 05 lipca 2017 r., znak: PM-IO-OR.0003.11.2017.AZY(4) Biura 

Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy (załączam), proszę o informację, czy dzielnica Białołęka 

podejmowała próby wpisania do zadania „Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka” małej 

modernizacji ul. Klasyków na odc.: ul. Czarodzieja – ul. Modlińska? 

Proszę o przedstawienie dokumentów w tej sprawie. 

Jeśli takich działań nie było, proszę o informację dlaczego? 

 Sprawa przebudowy ul. Klasyków jest ogólnie coraz bardziej pilną potrzebą inwestycyjną na obszarze 

dzielnicy. Stale budowane nowe osiedla, z których mieszkańcy w drodze do pracy, szkoły, korzystają z ul., 

Klasyków powoduje, że ul. Klasyków przed ul. Modlińską korkuje się w coraz dłuższym okresie czasu. W 

zatorach drogowych tkwi także komunikacja miejska (linia 152), która wskutek opóźnień zaczyna kursować 

nieregularnie i mieszkańcy nie mogą nią w sposób pewny (tj. na czas) dojechać do kolei w celu dalszej 

przesiadki w drodze do pracy. Brak działań związanych z przebudową wskazanego fragmentu ulicy Klasyków 

grozi paraliżem komunikacyjnym. 

Dodam, że potencjalnie inwestycja na terenach po Pollenie – Aromie jest doskonałą okazją do tego, aby wymóc 

na deweloperze współfinansowanie przebudowy układu drogowego ul. Klasyków wraz ze skrzyżowaniem z ul. 

Modlińską, a tym samym nie angażować z budżetu miasta tak dużych środków na przebudowę, jak w 

przypadku przebudowy tylko z budżetu miasta. 
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