
Warszawa, dnia 27 maja 2017 r. 

 

 

 

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

projekt stanowiska w sprawie przygotowania do realizacji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej na odc. od 

pętli Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego. 

 

Wnioskujemy o wprowadzenie wymienionej uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady 

Dzielnicy Białołęka. 

 
 
 

Wnioskodawcy 
 

  
 



Stanowisko Nr…………… 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 2017 roku 
 
w sprawie: przygotowania do realizacji tramwaju wzd łuż ul. Modli ńskiej na odc. od 

pętli Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego. 
 
 
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 z uznaniem przyjęła podjęte w pierwszym kwartale 2017 r. działania 
spółki Tramwaje Warszawskie dotyczące zorganizowania spotkań z mieszkańcami w sprawie 
przygotowania do realizacji trasy tramwajowej wzdłuż ul. Modlińskiej na odc. od pętli Żerań 
FSO do Trasy Mostu Północnego. 
 

§ 2 
Rada Dzielnicy Białołęka oczekuje od Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. 
Warszawy ciągłego wsparcia przygotowań do szybkiej realizacji w latach 2017 – 2021 
inwestycji pn.: „Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Modlińskiej na odc. Trasa Toruńska – 
Trasa Mostu Północnego, którego dotychczas brakowało. 
 

§ 3 
Rada Dzielnicy Białołęka stoi na stanowisku, że budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. 
Modlińskiej scali południowe rejony dzielnicy Białołęka z centralnymi obszarami Warszawy i 
spowoduje długotrwałą poprawę infrastruktury komunikacyjnej w tej części dzielnicy. 
 

§ 4 
Stanowisko przekazuje się Prezydentowi m. st. Warszawy, Przewodniczącemu Rady m. st. 
Warszawy, radnym m. st. Warszawy wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga Północ). 
 

§ 5 
Wykonanie i przekazanie stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy właściwym 
organom m.st. Warszawy powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Białołęka m. st. 
Warszawy.  
 
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
 
 



Załącznik do Stanowiska Nr…………… Rady Dzielnicy Białołęka m. st. 
Warszawy z dnia ………………… 2017 roku 

 

w sprawie: przygotowania do realizacji tramwaju wzd łuż ul. Modli ńskiej na odc. od 
pętli Żerań FSO do Trasy Mostu Północnego. 

 

Uzasadnienie do Stanowiska 

 
W latach 2001 – 2006 trwały analizy związane z wybudowaniem komunikacji tramwajowej do 

osiedli Tarchomin i Nowodwory zakończone opracowaniem koncepcji przewidującej budowę w 

zachodniej części dzielnicy Białołęka dwóch tras tramwajowych: Winnica – Światowida – most 

Północny – metro Młociny oraz Winnica – Światowida – Modlińska – Praga. Studium wykonalności 

obsługi komunikacją tramwajową os. Tarchomin z 2006 r. przewidywało zrealizowanie obu tras do 

końca 2010 r., w tym odcinek wzdłuż ul. Modlińskiej miał być zbudowany do 2008 r.! 

W rzeczywistości budowa linii tramwajowej z Młocin do Winnicy po długotrwałych 

przygotowaniach rozpoczęła się w 2014 r. i dotychczas (do 2016 r.) powstał jedynie odcinek do pętli 

Nowodwory. Data rozpoczęcia realizacji tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej do niedawna była określona 

na koniec drugiej połowy lat dwudziestych XXI wieku i dopiero niedawno nacisk ze strony radnych 

(m.in. stanowisko Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2016 r.) oraz działania 

mieszkańców spowodowały przełom w sprawie – Tramwaje Warszawskie zorganizowały spotkania z 

mieszkańcami w sprawie budowy linii tramwajowej wzdłuż ul. Modlińskiej. 

 Rada Dzielnicy Białołęka liczy, że dotychczasowa zwłoka w realizacji linii tramwajowej wzdłuż 

ul. Modlińskiej jest stanem przeszłym i władze Warszawy również będą przychylniej traktować tę 

inwestycję. W ten sposób zakończy się naturalny proces degradacji dotychczas niewykorzystywanych 

wiaduktów tramwajowych na torami do EC Żerań i nad kanałem Żerańskim, a południowo-zachodnie 

obszary dzielnicy, na których rozpoczęła się i nadal trwa intensywna zabudowa, zaś liczba 

mieszkańców szybko wzrasta (w zależności od źródła: od 6 do 10 tys. mieszkańców w ciągu 

ostatnich 5 lat), zyskają trwałą poprawę infrastruktury komunikacyjnej. W ten sposób mieszkańcy z 

istniejących i powstających nowych osiedli wzdłuż ul. Modlińskiej nie będą musieli korzystać z 

przepełnionych linii autobusowych 

 Rada Dzielnicy Białołęka nadal uważa, że do przy pełnym zaangażowaniu władz miasta 

realizacja linii tramwajowej do roku 2021 jest w pełni realna. mieszkańców. 


