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INTERPELACJA NR 63 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Zaplanowania budowy przychodni lekarskiej z możliwością stacjonowania w niej karetek 
pogotowia ratunkowego. 
 

 Dynamiczny rozwój wschodnich terenów dzielnicy Białołęka wymusza planowanie nie tylko nowych 

szkół, ale także innych placówek niezbędnych mieszkańcom, jak np. publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 

 Analizując własności gruntów w dzielnicy Białołęka będące własnością miasta lub Skarbu Państwa, 

stwierdziłem że działki nr 14 i 36 z obrębu 4-16-13 o pow. odpowiednio ok. 2,2 ha i 3,2 ha będące własnością 

Skarbu Państwa doskonale nadają się na lokalizację tego typu obiektu. Dodatkowo położenie obu działek 

względem całego terenu wschodniej Białołęki jest bardzo korzystne – leżą one centralnie w obszarze o 

granicach: od północy – północna gr. miasta, od wschodu – wschodnia gr. miasta, od południa – ul. L. 

Berensona i jej dalsze przedłużenie na zachód, a od zachodu – kanał Żerański, a tym samym dojazd do tych 

działek z każdego miejsca obszaru określonego powyżej jest niemal tak samo dobry i co ważne czas do tego 

wymagany jest stosunkowo krótki. Ponadto stosunkowo niedaleko tych działek leży zamieszkały przez 

kilkanaście tysięcy mieszkańców kompleks osiedli Derby. 

 Biorąc powyższe pod uwagę proszę o dokonanie gruntownej analizy możliwości zlokalizowania na 

działce nr 36 z obrębu 4-16-13 przychodni lekarskiej ze stacją pogotowia ratunkowego. Placówka ta mogłaby 

obsługiwać północno-wschodnią część dzielnicy Białołęka, tj. obszar leżący na północ od linii łamanej 

wyznaczonej ulicami: Juranda ze Spychowa, Hajduczka i Derby i ograniczonej od zachodu kanałem Żerańskim, 

a od wschodu gr. miasta. 
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