
Interpelacja nr 11
Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek

z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie przebudowy ulicy Mińskiej pomiędzy ulicami Terespolską a

Podskarbińską
(z inicjatywy Jarosława Gliwińskiego)

 

Pan Marcin Kluś
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Przewodniczący,
zwracamy się z zapytaniem o szczegóły planów przebudowy ulicy Mińskiej pomiędzy
ulicami Terespolską a Podskarbińską:

● Jaki jest planowany termin budowy (bądź budów) oraz według jakiego
projektu budowlanego będzie prowadzona?

● Kto będzie wykonawcą? Zarząd Dróg Miejskich m.st. Warszawy? Któryś z
podmiotów prywatnych budujących okoliczne osiedla? Który?

● Czy planowana jest możliwość wyrażenia opinii przez mieszkańców przed
rozpoczęciem budowy?

Uzasadnienie

W związku z budową nowych osiedli, konieczne jest uzupełnienie sieci drogowej na
Kamionku. Ze względu na zmiany charakteru okolicy (zabudowa głównie
mieszkaniowa zamiast przemysłowej) znacznie wzrasta ruch samochodowy, ale
także rowerowy i pieszy. 

Dotychczasowe budowy i przebudowy (np. budowa fragmentu ul. Żupniczej
pomiędzy ZUS-em a kościołem czy przebudowa ul. Podskarbińskiej od ul. Żupniczej
do torów) były realizowane bez informowania mieszkańców. Nie wiedzieliśmy nie
tylko o terminach, ale także sposobie przebudowy - jaka będzie organizacja
parkowania, gdzie będą przejścia dla pieszych, jak szeroka będzie jezdnia, jak
szerokie będą chodniki, ile będzie miejsca na zieleń, czy będzie droga dla rowerów,
w jakim spossób będzie zapewnione bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są to
kluczowe kwestie dla mieszkańców, o których chcieliby być poinformowani z
wyprzedzeniem i mieć możliwość wyrażenia opinii.
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Dodatkowym czynnikiem w tym wypadku, jest obawa o zgodność projektów z
zapisami obowiązującego i przyszłego Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego oraz procedowanego miejscowego planu
zagospodarowana przestrzennego planu rejonu ul. Podskarbińskiej - część I. Na
budowie, o którą pytamy, powstaje już ulica, która prawdopodobnie jest budowana
wg projektu niezgodnego ze Studium i procedowanym planem. Pozwolenie na
budowę zostało wydane na zamierzenie o nazwie “budowa drogi wewnętrznej wraz z
wyposażeniem”, podczas gdy Studium oraz plan przewidują w tym miejscu drogę
zbiorczą. Jest również widoczne gołym okiem, że jezdnia powstająca na placu
budowy jest za wąska na ulicę zbiorczą.

Przewodniczący
Rady Samorządu Mieszkańców

Osiedla Kamionek

Adam Majewski
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