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 Sz. P. 
 Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
 
znak: Interpelacja 69/3 (Aluzyjna) 
 
Dotyczy:  przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej na ul. Modlińską. 
 
 
 
 
 
             Szanowna Pani Prezydent ! 
 

W ślad za: 

a) dotychczasową moją korespondencją z lat 2012 – 2014, którą przesłałem do Pani Prezydent przy piśmie 

z dnia 23 stycznia 2016 r., znak: Interpelacja 69 (Aluzyjna), 

b) otrzymaną na to pismo odpowiedzią ZDM z dnia 09 lutego 2016 r., znak: ZDM-

DKS.00581.74.2016.KGO, w którym została mi przekazana informacja o tym, że w lutym 2015 r. pod 

numerem IR/IO/289/15 został zatwierdzony do realizacji, przez prywatnego inwestora, w terminie do 

16 sierpnia 2016 r. projekt organizacji ruchu na budowę pasa do skrętu w prawo z ul. Aluzyjnej w ul. 

Modlińską 

c) otrzymanymi kolejnymi odpowiedziami w tej sprawie z Biura Polityki Mobilności i Transportu (pismo 

z dnia 06 czerwca 2017 r., znak: OU-KRD.0003.228.2017.JST/3.TTK.PM-ID-DN) oraz z ZDM (pismo 

z dnia 02 czerwca 2017 r., znak: ZDM-DKS.0024.473.2017.KGO), 

ponownie przekazuję że do dziś nie rozpoczęły się jakiekolwiek prace związane z budową opisywanego pasa do 

skrętu w prawo. W związku z powyższym proszę (w ślad za dotychczasowymi, licznymi pismami) o informację 

kiedy zostanie zbudowany wnioskowany prawoskręt na ul. Aluzyjnej w stronę ul. Modlińskiej? 

 

Mieszkańcy ul. Aluzyjnej i sąsiednich ulic od ponad 6-ciu lat czekają na dodatkowy pas do skrętu w 

prawo w ul. Modlińską i sądząc z braku realizacji tego pasa do skrętu w prawo w terenie, jeszcze przynajmniej 
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rok czasu będą musieli na ten pas poczekać, gdyż do dziś błąd popełniony swego czasu przez podległych Pani 

urzędników nie został naprawiony. 

 

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

elektroniczną na adres: wojtum@gazeta.pl . 

 

  
                    Wojciech Tumasz 

  Klubu Radnych Razem dla Białołęki 


