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znak: Interpelacja 69 (Aluzyjna) 
 
Dotyczy:  przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej na ul. Modlińską. 
 
 
 
 
             Szanowna Pani Prezydent ! 
 

Przedstawiam Pani całą korespondencję z lat 2012 – 2014 dotyczącą przebudowy skrzyżowania ul. 

Modlińskiej z ul. Aluzyjną w taki sposób, aby z ul. Aluzyjnej na ul. Modlińską prowadziły 2 pasy ruchu: jeden 

do skrętu w prawo i jeden do skrętu w lewo. 

 

Swego czasu Pani urzędnicy popełnili błąd nie nakazując deweloperowi przebudowy wlotu ul. 

Aluzyjnej w ul. Modlińską. Obecnie, prowadzona korespondencja z Pani urzędnikami (załącznik – 34 strony) 

do niczego nie prowadzi. Obserwują te wymianę pism mieszkańcy, którzy zdołali sobie wyrobić pogląd na 

sposób działania miasta w ich sprawie. Liczne rozwiązania problemu, nie znajdowały uznania mimo że były 

zgodne z prawem. Natomiast wytłumaczenia niemożliwości ich zastosowania wzbudzały uśmiech 

mieszkańców. 

Przy Aluzyjnej w dalszym ciągu przybywa mieszkańców – został oddany do użytku zespół budynków 

przy ul. Aluzyjnej. Mieszkańcy, którzy się wprowadzili dociążyli opisywany wlot. Kolejne inwestycje 

mieszkaniowe są kwestią czasu, ale do czasu ich zbudowania, a wraz z nimi ewentualna przebudowa wlotu ul. 

Aluzyjnej, kierowcy i pasażerowie komunikacji publicznej nadal będą zbędnie tracić czas na obecnym wlocie 

ul. Aluzyjnej. Gdyby w marcu 2012 r. podlegli Pani urzędnicy podjęli błyskawiczną decyzję o przebudowie 

wlotu ul. Aluzyjnej, od zapewne roku lub nawet 2 lat, mieszkańcy jeździliby bez przeszkód, będąc 

zadowolonymi z takiego obrotu sprawy. Jednak wlot jest nadal nie przebudowany i koszty społeczne braku jego 

przebudowy są ciągle ponoszone przez mieszkańców. Są one niewidoczne w budżecie m.st. Warszawy, ale dla 

mieszkańców są namacalne. 
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Ponownie proszę o naprawę błędu popełnionego swego czasu przez podległych Pani urzędników i 

wykonanie przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej w ul. Modlińską. 

Na podstawie art. 391 KPA, wszelkie odpowiedzi w tej sprawie, proszę przesłać wyłącznie drogą 

elektroniczną na adres: wojtum@gazeta.pl . 
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