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INTERPELACJA NR ……… (wg BIP) 14 
 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
 
Reorganizacji parkingów wokół urzędu dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 
 

 Przy urzędzie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy od strony ul. Modlińskiej, ul. Światowida i ul. 

Milenijnej, na terenie ograniczonym szlabanami istnieją 82 zwykłe (ogólnodostępne, bez ograniczeń w 

godzinach otwarcia szlabanów) miejsca parkingowe. To miejsca wyznaczone. Do tej liczby należy dodać 

miejsca dla niepełnosprawnych oraz miejsca dla aut służbowych urzędu. Wspomniane 82 miejsca zwykłe, w 

założeniu przeznaczone powinny być dla interesantów urzędu, jednak w praktyce najczęściej wykorzystywane 

są przez urzędników pracujących w urzędzie (mimo specjalnego parkingu od strony ul. Produkcyjnej), radnych 

oraz mieszkańców którzy przyjeżdżają samochodami pod urząd, aby zaparkować auto i dalej jechać 

komunikacją miejską. Tym samym faktyczni interesanci urzędu, przyjeżdżający załatwić sprawę w naszym 

lokalnym ratuszu często mają problem ze znalezieniem miejsca do parkowania w godz.: 9 – 15. Stąd interesanci 

zmuszeni są parkować na każdej wolnej przestrzeni wokół urzędu, często łamiąc przepisy. Wprawdzie od strony 

skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Światowida od kilku lat istnieje nieformalny parking na ok. 16 samochodów, 

ale te powiększenie parkingu nie spowodowało poprawy jakości parkowania interesantów urzędu. Dzieje się 

tak, gdyż liczba chętnych mieszkańców traktujących okolice urzędu jako np. parking Parkuj i Jedź jest dużo 

większa niż liczba interesantów urzędu. Osoby te parkują swoje pojazdy na 8-10 godzin i w tym czasie 

uniemożliwiają faktycznie potrzebującym osobom zaparkowanie pod urzędem samochodu na czas załatwiania 

spraw urzędowych, które z reguły nie wymagają dłuższej niż 60-minutowej wizyty w urzędzie. 

  

 Analizując obecną sytuację i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów urzędu, proszę o 

rozważenie propozycji modyfikacji organizacji parkingów wokół urzędu w następujący sposób: należy część 
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parkingów wokół urzędu uczynić płatnymi, przy postoju pojazdu powyżej np. 3 godzin. Przykładem może być 

uregulowanie korzystania z parkingów wokół ośrodka sportu i rekreacji na Żoliborzu przy ul. Potockiej. Tam 

postój pojazdu do określonego czasu (100 minut) jest bezpłatny pod warunkiem korzystania z usług OSiR. Przy 

przekroczeniu tego czasu postój jest już płatny, nawet gdy korzysta się z usług ośrodka. W ten sposób na terenie 

OSiR można zawsze znaleźć miejsce parkingowe. Podobnie należałoby sprawę rozwiązać przy białołęckim 

urzędzie – sądzę, że limit czasu na bezpłatny postój ustalony na 3 godziny w zupełności wystarczy do 

załatwienia nawet najbardziej skomplikowanych spraw. 

 

 Pozostaje jeszcze kwestia podziału miejsc parkingowych – poniżej przesyłam swoją propozycję: 

 

stan obecny: 
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stan proponowany: 

 

 

Z 82 miejsc parkingowych przeznaczenie 33 miejsc dla interesantów (ok. 40%) jest optymalne. 

 

 Proszę o rozważenie tej sprawy i jej realizację, jeśli nie w tym, to w podobnym kształcie. 

 

Jednocześnie proszę o informację, czy w urzędzie prowadzono analizy, których celem byłoby określenie 

faktycznego wykorzystania miejsc parkingowych wokół urzędu przez interesantów lub zmiana istniejącego 

stanu wokół urzędu w aspekcie parkowania pojazdów? Jeśli to jak, to jakie uzyskano wnioski? 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Klub radnych Razem dla Białołęki 


