
                                                                                                    Warszawa, 17 lipca 2007 r.
                                   
                                                       
        UD-VI- SRD/0056/11/07 
                                                                                                                              P.P. Radni

Na podstawie art.  20  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym  
(Dz. U. 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.  
o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję XI sesję  Rady Dzielnicy Praga 
Południe m. st. Warszawy na dzień 24.07.2007 r. godz  10.00  w sali konferencyjnej (305) 
Urzędu m.  st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowskiej 274.  

Proponowany porządek obrad XI sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Dzielnicy.
 3. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu statutu m. st. Warszawy.
 4. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy
     dotyczącej zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały  
     budżetowej m. st. Warszawy na 2007 r.
 5. Uchwała w sprawie zaopiniowania wykazu nr 3/2007 z dnia 29.06.2007 r. lokali
     użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz 
     z  oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 6. Uchwała w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy
     dotyczącej wpisania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m. st. Warszawy na   
     lata 2008 – 2012 dla Dzielnicy Praga Południe, projektu Zakładu Gospodarowania   
     Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy „Na ratunek  
      zabytkom – II etap rewitalizacji osiedla Kamionek – Modernizacja kamienic przy 
     ul. Grochowskiej 322, ul. Skaryszewskiej 2 oraz ul. Skaryszewskiej 6” wpisanych 
     w „Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy”.
7.  Stanowisko w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
     rejonu Stadionu Dziesięciolecia, sporządzonego w oparciu o uchwałę Nr LVI/1509/2005 
     Rady m. st.Warszawy z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia   
     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Dziesięciolecia.
 8. Oświadczenia radnych, wolne wnioski, informacje.
 9. Interpelacje i zapytania.
10.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11.Informacje o pracach Zarządu.
12.Zamknięcie obrad sesji.
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                   Dzielnicy Praga Południe 
                                                                                           m. st. Warszawy

                                                                                            Marcin Kluś                                 



        Uchwała Nr ....................
Rady Dzielnicy Praga Południe

                                                                  m. st. Warszawy
                                                        z dnia .............................................

w sprawie zaopiniowania projektu statutu m. st. Warszawy

Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego 
Warszawy ( Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. ) oraz § 3 ust. 1  Regulaminu Rady 
Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa – Centrum będącego załącznikiem do 
Statutu Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa - Centrum, stanowiącego załącznik 
Nr 3 do uchwały nr 591/LVI/2000 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 16 listopada 
2000 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom w Gminie Warszawa – Centrum z późn. 
zm. – Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się  ............................. projekt statutu m. st. Warszawy w brzmieniu załącznika do 
niniejszej uchwały. 

                                                                              § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Praga Południe.

    Przewodniczący Rady 
Dzielnicy Praga Południe 
        m. st. Warszawy

         Marcin Kluś



Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy projekt statutu m.st. Warszawy uchwala Rada m.st. 
Warszawy po zasięgnięciu opinii rad dzielnic oraz w związku z § 3 ust. 1 
Regulaminu Rady Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa – Centrum  Rada 
rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do 
jej kompetencji. 

                                                      Uchwała nr ........................
Rady Dzielnicy Praga Południe

                                              m. st. Warszawy
                                       z dnia  ..............................

w  sprawie  wniesienia  inicjatywy  uchwałodawczej  do  Rady  miasta  stołecznego 
Warszawy  dotyczącej  zmian  w  załączniku  nr  VI  dla  Dzielnicy  Praga  Południe  do 
uchwały budżetowej  m. st. Warszawy na 2007 r.

 Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. 
Warszawy (Dz. U. nr 41, poz. 361 z późn. zm.) w związku z  § 6 ust. 2 pkt 1  Statutu 
Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa – Centrum stanowiącego załącznik nr 3 do 
uchwały nr 591/LVI/2000 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 16 listopada 2000 r. w 
sprawie nadania statutów (…) z późn. zm., Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. 
Warszawy uchwala, co następuje:

                                                § 1

Wnosi się o podjęcie przez Radę miasta stołecznego Warszawy uchwały dotyczącej zmian 
w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy do uchwały Nr 
VI/41/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie budżetu m. st. 
Warszawy na 2007 r.  w brzmieniu załącznika do  niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

                                                § 3



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 Przewodniczący Rady

                                                      Dzielnicy Praga Południe

                                                m. st. Warszawy

                                               Marcin Kluś

                                              

Załącznik 
do Uchwały nr 67/XI/2007
Rady Dzielnicy Praga Południe
z dnia 24 lipca 2007 r.

Plan wydatków m. st. Warszawy na 2007 r. 
Dzielnica Praga Południe

Zmniejszenia Zwiększenia

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
w tym Urząd

801 Oświata i wychowanie
wydatki bieżące
wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0
dotacje
wydatki rzeczowe 0 0 0 0
wydatki majątkowe

80103
0 0

wydatki bieżące 0 0
wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0
dotacje 0 0
wydatki rzeczowe 0 0 0 0 0 0
wydatki majątkowe 0 0 0 0

2540

80130 Szkoły zawodowe 0 0
Wydatki bieżące 0 0
Wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0
Dotacje 0 0
Wydatki rzeczowe 0 0 0 0
Wydatki majątkowe 0 0 0 0

2540

Ogółem:
wydatki bieżące

wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0
dotacje

wydatki rzeczowe 0 0 0 0
wydatki majątkowe 0 0 0 0

Plan wydatków 
na 2007

Plan 
wydatków 

2007

w tym 
Urząd

Plan 
wydatków 

2007

w tym 
Urząd

Plan wydatków 
po zmianach

w tym Urząd 
po zmianach

184 756 394 28 214 362 18 000 18 000 18 000 18 000 184 756 394 28 214 362
173 323 706 16 781 674 18 000 18 000 18 000 18 000 173 323 706 16 781 674
128 163 106 189 849 128 163 106 189 849

8 352 605 8 352 605 18 000 18 000 18 000 18 000 8 352 605 8 352 605
36 807 995 8 239 220 36 807 995 8 239 220
11 432 688 11 432 688 11 432 688 11 432 688

Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 866 837 18 390 18 000 18 000 884 837 36 390

866 837 18 390 18 000 18 000 884 837 36 390
523 386 523 386

18 390 18 390 18 000 18 000 36 390 36 390
325 061 325 061

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 18 390

18 390 18 000 18 000 36 390 36 390
16 136 077 3 350 294 18 000 18 000 16 118 077 3 332 294
16 106 077 3 320 294 18 000 18 000 16 088 077 3 302 294
10 756 149 5 760 10 756 149 5 760

2 714 534 2 714 534 18 000 18 000 2 696 534 2 696 534
2 635 394 600 000 2 635 394 600 000

30 000 30 000 30 000 30 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 714 534 2 714 534 18 000 18 000 2 696 534 2 696 534

388 278 998 92 511 519 18 000 18 000 18 000 18 000 388 278 998 92 511 519
359 463 363 66 540 884 18 000 18 000 18 000 18 000 359 463 363 66 540 884
182 037 553 15 159 695 182 037 553 15 159 695
20 388 474 20 388 474 18 000 18 000 18 000 18 000 20 388 474 20 388 474

157 037 336 30 992 715 157 037 336 30 992 715
28 815 635 25 970 635 28 815 635 25 970 635



                                                                   UZASADNIENIE

Z dotychczasowego zaangażowania środków na dotacje dla szkół i placówek 

niepublicznych Dzielnicy wynika, że środki zabezpieczone w budżecie na dotowanie klas 

„0” w niepublicznych szkołach podstawowych (Dział 801, Rozdział 80103, §2540), nie 

wystarczą na pokrycie wydatków w miesiącu lipcu 2007 r.

Jednocześnie obok ww. niedoborów wystąpią prawdopodobnie nadwyżki środków na 

dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych (Dział 801, Rozdział 80130, § 2540).

Przeniesienie 18.000 zł w Dziale 801 z Rozdziału 80130, § 2540 do Rozdziału 80103, § 2540, 

powinno umożliwić sprawną realizację dotacji zarówno dla niepublicznych szkół 

zawodowych jak i „zerówek” w niepublicznych szkołach podstawowych do końca 

bieżącego roku. 

                                                                 Uchwała Nr ..............

Rady Dzielnicy Praga Południe 
m. st. Warszawy 

z dnia .................................

w sprawie zaopiniowania wykazu Nr 3 z dnia 29-06-2007 r. lokali użytkowych 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w 
użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 pkt. 3, § 20 ust. 3 statutu Dzielnicy Praga Południe 
stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr 591/LVI/2000  Rady Gminy Warszawa – 
Centrum z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom w Gminie  
Warszawa – Centrum (z późn. zm.), w związku   z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 
r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41 poz. 361 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały 
r XXXII/685/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali  
użytkowych w domach wielolokalowych i zarządzenia Nr 1752/2004 Prezydenta m.st. 
Warszawy z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w domach  
wielolokalowych (z późn. zm.), Rada Dzielnicy Praga Południe uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie  opiniuje  się  wykaz  Nr  3  z  dnia  29-06-2007  r.  lokali  użytkowych 
przeznaczonych  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  wraz  z  oddaniem   
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza nadzorującemu pracę Wydziału 
Zasobów Lokalowych.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

                                                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                                   Dzielnicy Praga Południe

       m. st. Warszawy

                                                                                             Marcin Kluś

                                                                Uzasadnienie

do uchwały Nr ...................
Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

z dnia ...................................

                        

Z uwagi na fakt, że lokale użytkowe umieszczone w wykazie Nr 3 z dnia 
29-06-2007 r. spełniają kryteria kwalifikujące je do przeznaczenia do sprzedaży, Zarząd 
Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy mając na uwadze dobro   w gospodarowaniu 
mieniem powierzonym Dzielnicy zaopiniował pozytywnie wyżej wymieniony wykaz.



Uchwała nr .................
Rady Dzielnicy Praga Południe

m. st. Warszawy
z dnia ..............................

w  sprawie  wniesienia  inicjatywy  uchwałodawczej  do  Rady  m.  st.  Warszawy  dotyczącej 
wpisania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m. st. Warszawy na lata 2008 – 2012 dla 
Dzielnicy Praga Południe projektu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 
Praga Południe m. st. Warszawy „Na ratunek zabytkom – II etap rewitalizacji osiedla Kamionek 
-  Modernizacja  kamienic  przy  ul.  Grochowskiej  322,  ul.  Skaryszewskiej  2  oraz  ul. 
Skaryszewskiej 6 zawartego w „Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Praga Południe m. st. 
Warszawy” 

Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. 
U. nr 41, poz. 361 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Dzielnicy Praga Południe w 
Gminie Warszawa – Centrum stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 591/LVI/2000 Rady 
Gminy Warszawa – Centrum z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutów (…) z późn. 
zm., Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1

Wnosi  się  inicjatywę  uchwałodawczą  do  Rady  m.  st.  Warszawy  dotyczącą  wpisania  do 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m. st. Warszawy na lata 2008 – 2012 dla Dzielnicy Praga 
Południe projektu „Na ratunek zabytkom – II etap rewitalizacji osiedla Kamionek - Modernizacja 
kamienic przy ul. Grochowskiej 322, ul. Skaryszewskiej 2 oraz ul. Skaryszewskiej 6” w zakresie 
remontu  według  projektu  technicznego  budynku  przy  ul.  Skaryszewskiej  2  oraz  wykonania 
projektu technicznego wraz z remontem budynku przy ul. Skaryszewskiej 6.

Zał. do uchwały Nr………
z dnia………. Zarządu/Rady
Dzielnicy Praga Południe

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU/ZBYCIEM UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU- SPORZĄDZONY PRZEZ ZARZĄD DZIELNICY, ZAOPINIOWANY PRZEZ RADĘ DZIELNICY, ZAAKCEPTOWANY 
PRZEZ PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

L.P NAJEMCA RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
podst. piwn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 02-11-1990 55,94 18,26 10 3,01 parter 5 0 1955 nie 39,31 50

2 03-11-2000 55,46 19,56 40 40 parter 5 0 1955 nie 39,31 50

WYKAZ NR 3 z dnia 29-06-2007 r . LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

ADRES, 
LOKALU

DATA 
ZAWARCIA 

UMOWY NAJMU

POW. 
UŻYTK. 

LOKALU 
W M2

POW. PIWNIC 
W M2/POW. 

INNYCH 
POMIESZCZE

Ń 
PRZYNALEŻN
. DO LOKALU

STAWKA 
CZYNSZU

USYTUOWAN
IE LOKALU

LICZBA 
LOKALI 
UŻYTK. 

OGÓŁEM W 
BUDYNKU

LICZBA 
LOKALI 
UŻYTK. 

WYKUPION
YCH W 

BUDYNKU

ROK 
BUDOW

Y

CZY 
NIERUCHOM

OŚĆ JEST 
WPISANA DO 

REJESTRU 
ZABYTKÓW

PROCENTOW
Y UDZIAŁ 

M.ST. 
WARSZAWY 

WE 
WSPÓŁWŁAS

NOŚCI

LICZBA 
PUNKTÓW 

UZYSKANYC
H W 

KLASYFIKACJ
I 

Paca 39 
U-2

Wiesława 
Szymaniec

cukiernia, sprzedaż 
art.. 
ogólnospożyw czych

Paca 39 
U-3

Bożena 
Kościelak

gastronomia, punkt 
jadalny dla klientów 
OPS



§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Dzielnicy  Praga  Południe  
m. st. Warszawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                               Przewodniczący Rady

                                              Dzielnicy Praga Południe

                                                                                             m.  st. Warszawy

       

                                                        Marcin Kluś

                                                                                                Uzasadnienie do uchwały nr……………..

                                                                                                Rady Dzielnicy Praga Południe

                                                                                   m. st. Warszawy

                                                                                                z dnia………………….

 Na podstawie art. 6 i art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. 
U. nr 41, poz. 361 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Dzielnicy Praga Południe w 
Gminie Warszawa – Centrum stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 591/LVI/2000 Rady 
Gminy Warszawa – Centrum z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie nadania statutów (…) z późn. 
zm., Zarząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy przesyła pod obrady Rady Dzielnicy Praga 
Południe m. st. Warszawy projekt uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do 
Rady m. st. Warszawy dotyczącej wpisania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla m. st. 
Warszawy na lata 2008 – 2012 w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez Dzielnicę 
Praga Południe.

Zakład  Gospodarowania  Nieruchomościami  w  Dzielnicy  Praga  Południe  m.  st.  Warszawy 
przygotował  projekt  „Na  ratunek  zabytkom  –  II  etap  rewitalizacji  osiedla  Kamionek  - 
Modernizacja kamienic przy ul. Grochowskiej 322, ul. Skaryszewskiej 2 oraz ul. Skaryszewskiej 6”, 
w  którym  zakłada  się  realizację  prac  przy  współfinansowaniu  środkami  z  Unii  Europejskiej. 
Projekt  ten  został  wpisany  do  „Mikroprogramu Rewitalizacji  Dzielnicy  Praga  Południe  m.  st. 
Warszawy”.  Możliwość  ubiegania  się  o  współfinansowanie  ze  środków  Unii  Europejskiej 
uzależniona jest m.in. od wpisania ww. projektu w zakresie wykonania remontu według projektu 
technicznego budynku przy ul. Skaryszewskiej 2 oraz wykonania projektu technicznego wraz z 
remontem budynku przy ul. Skaryszewskiej 6 do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m. st. 
Warszawy na lata  2008 –  2012 w zakresie  zadań przewidzianych do realizacji  przez Dzielnicę 
Praga Południe.



Remont pozostałych budynków wchodzących w skład przedmiotowego projektu tj. Grochowskiej 
322 raz projektu technicznego budynku przy ul. Skaryszewskiej 2 został przewidziany na 2007 r. 
W załączeniu wypełnione formularze WPI 2008-2012. 

                                                         STANOWISKO                                                                          
Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy 

z dnia 24 lipca 2007 roku
 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

Stadionu Dziesięciolecia , sporządzonego w oparciu o uchwałę Nr LVI/1509/2005 Rady 
m. st. Warszawy z dnia 8 lipca 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Dziesięciolecia. 

Rada  Dzielnicy  pozytywnie  opiniuje  projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  
przestrzennego  rejonu  Stadionu  Dziesięciolecia,  sporządzonego  w  oparciu  o  uchwałę  Nr  
LVI/1509/2005  Rady  m.  st.  Warszawy  z  dnia  8  lipca  2005  roku  w  sprawie  przystąpienia  do  
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  rejonu  Stadionu  
Dziesięciolecia. 
Jednocześnie Rada Dzielnicy wnosi o wprowadzenie następujących poprawek:

− W § 18 ust.1 
w przypadku ulicy 10KD-D(g)  w opisie  w rubryce 3  Zasady powiązań,  obsługi  oraz  
warunki  zagospodarowania  terenu  ulicy wykreślić  –  skrzyżowanie  z  Aleją  Zieleniecką 
(ulica kończy się ślepo na wysokości wschodniej krawędzi obszaru zieleni izolacyjnej 
ZP-I), 

jednocześnie dodać nową ulicę 14 KD-D(g) – w opisie w rubryce 1 Symbol na rysunku  
planu – „14 KD-D(g)”,  w rubryce 2  Klasa drogi –  „dojazdowa”,  w rubryce 3  Zasady 
powiązań,  obsługi  oraz  warunki  zagospodarowania  terenu  ulicy –  „wyznacza  się  linie 
rozgraniczające szerokości 25,0 m; liczba jezdni: 1 (cztery pasy); skrzyżowania z: ul. 
Projektowaną 2  9KD-l(g), ul. Projektowaną 3  10KD-D (g); chodniki: obustronne”, w 
rubryce 4 Informacje –  „UL. Projektowana 7  14KD-D, postulowana kategoria drogi – 
gminna” (ulica poprowadzona pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dla 
głównego obiektu stadionu Narodowego Centrum Sportu oraz obiektami biurowymi o 
wysokości do 30 metrów ulokowanymi od strony Alei Zielenieckiej. Ulica kończy się, 
na wysokości południowej krawędzi obiektu o wysokości 30 metrów zlokalizowanego 
bliżej Ronda Waszyngtona)

Uzasadnieniem dla poprawki jest fakt, że Aleja Zieleniecka, pomimo obniżenia jej klasy do ulicy  
zbiorczej w obowiązującym obecnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  
Przestrzennego, w dalszym ciągu odgrywać będzie szczególnie ważną rolę w systemie  
komunikacyjnym Dzielnicy. Jest to jedyny łącznik na przestrzeni blisko 2 kilometrów, między Al.  
Waszyngtona, a ul. Grochowską, będącymi dwoma głównymi ciągami komunikacyjnymi w tym 
rejonie. Jedna droga alternatywna, Wybrzeże Szczecińskie, ze względu na swój przekrój 2x2 i klasę  



Główną, nie daje gwarancji skutecznego przejęcia natężenia ruchu, gdyż już obecnie bywa często  
zakorkowana. Z tych też powodów zbyt duża liczba skrzyżowań i akcesji do ulicy negatywnie  
wpłynie na zdolność drogi do przenoszenia ruchu i sprawność całego sytemu komunikacyjnego w 
tym rejonie Dzielnicy. Podobnie negatywne oddziaływanie wystąpi również na poprowadzoną po  
zachodniej stronie Al. Zielenieckiej komunikację tramwajową, a zbyt duża liczba akcesji i  
wynikająca z tego konieczność częstego przekraczania linii tramwajowej zwiększy  
prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji i wypadków.

− W  §  18  ust.1  w  przypadku  ulicy  4KD-G(k)  wydłużenie  tunelu  w  kierunku 
południowym, aż do granic planu zagospodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem 
konieczności kontynuowania tunelu w następnym obszarze planu zagospodarowania 
przestrzennego  tak,  aby  wylot  zaczynał  się  za  południową  łącznicą  Al.  Ks.  Józefa 
Poniatowskiego z ul. Wał Miedzeszyński.
Uzasadnieniem dla  poprawki  jest  konieczność  uniknięcia  zjawiska  tzw.  „rygla  drogowego”,  
kiedy to pojazdy wyjeżdżające z tunelu w kierunku ul. Wał Miedzeszyński praktycznie tuż przy  
wylocie z tunelu natykać się będą na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną (łącznica z Mostu  
Ks. Józefa Poniatowskiego) oraz przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów na poziomie 0.  
Już  obecnie  w  godzinach  szczytu  korek  na  Wybrzeżu  Szczecińskim  na  jezdni  w  kierunku  
południowym  zaczyna  się  na  wysokości  Mostu  Średnicowego.  W  przypadku  zachowania  
przedstawionych  rozwiązań  w  niezmienionej  formie,  zator  drogowy  będzie  miał  miejsce  w  
tunelu co samo w sobie będzie powodować zagrożenie dla zdrowia i życia kierowców, ponadto w  
przypadku  mniejszego  natężenia  i  bardziej  płynnego  ruchu,  ze  względu  na  niweletę  drogi,  
pojazdy  wyjeżdżające  z  dużą  szybkością  z  tunelu,  natykać  się  będą  w  ostatniej  chwili  na  
samochody stojące na światłach, co z kolei może stać się przyczyną licznych kolizji i wypadków 
drogowych.

Ponadto  Rada  Dzielnicy  wyraża  zastrzeżenie,  że  obszar  zagospodarowania  terenu 
Stadionu Dziesięciolecia został ujęty za wąsko, co poważnie utrudnia jego analizę i ocenę 
założonych w nim rozwiązań oraz wynikających z tego możliwych skutków przyjętych 
rozwiązań.  Mając  na  uwadze  fakt  występowania  niezwykle  silnych  powiązań  tego 
obszaru pod względem funkcjonalnym i komunikacyjnym z obszarami sąsiednimi,  dla 
zapewniania  spójności  i  funkcjonalności  oraz  zachowania  harmonijnej  zabudowy tego 
rejonu  Dzielnicy,  plan  ten  powinien  być  opiniowany  jednocześnie  z  planem 
zagospodarowania dla terenu tzw. stadionowych „Błoni” i okolic Dworca Wschodniego.

                                                                             Przewodniczący Rady 
                                                                         Dzielnicy Praga Południe
                                                                                  m.st.Warszawy  

                                                                                   Marcin Kluś
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