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PROTOKÓŁ 

z obrad XVII posiedzenia Rady Osiedla Siekierki 

jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy 

w dniu 11 stycznia 2018 r. 

 

Posiedzenie Rady Osiedla odbyło się w sali domu DK „Dorożkarnia” przy ul. Siekierkowskiej 28 

(Lista obecności stanowi załącznik do protokołu) 
(Porządek obrad XIV sesji stanowi załącznik do protokołu) 
 

Ad 1. Otwarcie sesji. 

Przewodnicząca Renata Wardecka przywitała zebranych, stwierdziła kworum, po czym otworzyła 

XVII posiedzenie Rady Osiedla Siekierki oraz przedstawiła porządek obrad. 

Ad. 2 Przyjęcie  porządku obrad. 

Członkowie Rady  jednogłośnie przyjęli porządek obrad bez poprawek. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr 16/2017 z XVI posiedzenia Rady Osiedla Siekierki (z 14 grudnia 2017 r.). 

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół Nr 16/2017 (z 14 grudnia 2017 r.). 

Ad 4.  Budżet partycypacyjny – edycja 2019 – informacje Pan Tadeusz Grzelec 

Pan Tadeusz Grzelec poinformował o  zbliżającym się spotkaniu Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, 

które to odbędzie się w dniu 31 stycznia br., w Urzędzie Dzielnicowym Warszawa-Mokotów. Do tego czasu 

zbierane są projekty, których wstępna weryfikacja nastąpi na posiedzeniu Zespołu. 

Ad.5 Zagrożenia realizacji powiązań komunikacyjnych wynikających z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Bartycka” – przedstawienie tematu przez Pana Ryszarda Ostaszewskiego i wypracowanie 

stanowiska Rady w ww. kwestii. 

 

Pod obrady Rady ponownie wrócił temat powiązań komunikacyjnych wynikających z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Pan Ryszard Ostaszewski zwrócił uwagę na zbyt dużą liczbę indywidual-

nych wjazdów/wyjazdów do/z osiedli na ulicy Bartyckiej. Zbiorcze drogi dojazdowe – naniesione w miejsco-

wym planie zagospodarowania przestrzennego – nie są przez poszczególnych developerów realizowane. 

Może to wkrótce doprowadzić do całkowitego paraliżu ulicy Bartyckiej lub znacznie wydłużyć czas wyjazdu 

z osiedli. Po długiej dyskusji i rozważaniu różnych wariantów rozwiązania tego problemu, Rada zdecydowała 

o wystosowaniu pisma do Urzędu Dzielnicowego z zapytaniem:  czy urząd wydając pozwolenie na budowę 

kieruje się  zapisami w planie zagospodarowania  przestrzennego i  jak  ewentualnie zamierza egzekwowane 

powstałe niezgodności z planem? Równocześnie przesłane zostanie pismo do developerów  z pytaniem dla-

czego nie przestrzegają zapisów planu.  

 

Ad. 5 Omówienie tematów pisemnych wniosków/interwencji skierowanych tematycznie ( na przestrzeni mi-

nionych dwóch miesiąca do urzędów i instytucji i otrzymanych od nich informacji i odpowiedzi. 
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Pani Renata Wardecka poinformowała,  iż w dalszym ciągu brak jest odpowiedzi na większość pism skiero-

wanych do różnych urzędów/instytucji na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy. Urząd Dzielnicowy w dalszym 

ciągu nie udzielił odpowiedzi na pytanie co do planów lokalizacji i budowy nowej szkoły na Siekierkach. 

Sprawa ta żywo interesuje mieszkańców, developerów oraz potencjalnych kupców mieszkań. 

W dwóch przypadkach Rada otrzymała odpowiedź z: 

• ZTM w sprawie rozwiązań komunikacyjnych po oddaniu do użytku  ulicy „Alei Polski Walczącej” 

(Czerniakowskiej-bis). ZTM poinformował, iż odpowiedź ta zostanie udzielona po zgromadzeniu nie-

zbędnych danych, które to  zbierane są do 29 stycznia br. 

• Burmistrz Dzielnicy Mokotów  udzielił odpowiedzi na prośbę mieszkańców w sprawie zainstalowania  

stacji rowerowej Veturillo na terenie Siekierek. W odpowiedzi czytamy,” iż z uwagi na brak  wolnych 

środków nie ma możliwości uruchomienia dodatkowej stacji rowerowej”. W związku z brakiem zro-

zumienia potrzeb mieszkańców ze stronu Urzędu Dzielnicowego (zbyt duża odległość z niektórych 

bloków do przystanków komunikacji publicznej),  Przewodnicząca Rady poddała pod rozwagę spo-

tkanie z developerami celem zainteresowania ich tym tematem i włączenia się w tą  inicjatywę. 

 

Ad. 8. Omówienie bieżących „interwencji” lokalnych z  udziałem przedstawicieli Rady Osiedla Siekierek 

 

Pan Tadeusz Grzelec przedstawił tematy zgłoszone przez mieszkańców, z prośba o interwencję  i poparcie 

Rady.  

• Pan Ryszard Grzelec prosił o uzupełnienie ok 4mb wyrwy w chodniku obok jego posesji przy ulicy 

Gościniec 2. 

• Pan Zdzisław Wielogórski zam. Przy ul. Bartyckiej 115 zwrócił uwagę na fatalną jakość jezdni i brak 

ciągów dla pieszych przy Przedszkolu Pijarów na ul. Siekierkowskiej. Poruszył on także temat sprzą-

tania jezdni przy wyjazdach z budów przy ulicach Siekierkowskiej i Bluszczańskiej. 

 

W obu przypadkach Rada zajmie się tymi sprawami. 

 

Ad. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski (w tym przedstawienie tematów sygnalizowanych przez mieszkań-

ców). 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Zakładu Transportu 

Miejskiego. Wszechobecny brud w autobusach linii 108,  rzadka częstotliwość ich kursowania, niewłaściwy  

tabor samochodowy (krótkie dwudrzwiowe autobusy) bardzo utrudniają komfort jazdy komunikacją pu-

bliczną. Ponadto Rada ponownie poruszy temat przedłużenia linii 108 do Dworca Centralnego jak również 

posadowienia wiat przystankowych na ulicach Polskiej i Gościniec. 

 

Pani Irena Rocka-Januszko, zwróciła uwagę na  niefortunne usytuowanie słupów energetycznych na chodni-

kach przy ulicach Polskiej i Gościniec. Ulice te są głównymi ciągami komunikacyjnymi  do szkoły i przedszkola, 

a centralnie stojące słupy wymuszają zjazd wózków z chodnika na ulicę.  Rada postanowiła pismem zasygna-

lizować powyższy problem zwracając się do właściciela słupów tj. firmy Innogy Polska SA. oraz zapytać czy 

Innogy Polska planuje na ww. ulicach zastosować bardziej nowoczesne rozwiązania  (obecnie linie energe-

tyczne z  przebiegają  głównie napowietrznie). 

 

Pan Ryszard Ostaszewski poruszył sprawę zanieczyszczonego powietrza na Siekierkach. Dzielnica nasza 

oprócz bloków mieszkalnych posiada również szereg domków jednorodzinnych, niejednokrotnie opalanych 
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węglem.  Brak w części dzielnicy  infrastruktury gazowej znacznie utrudnia tu walkę ze smogiem. Rada po-

stanowiła nakłonić Straż Miejską do wzmożonej kontroli i sprawdzania czym opalane są  piece i kominki  

w domkach jednorodzinnych.  

 

Pan Adam Górka  zwrócił uwagę na  niewywiązywanie się niektórych developerów z obowiązku czyszczenia  

chodników i jezdni przy placach budowy. Błoto po opadach atmosferycznych bądź kurz bardzo utrudniają 

życie okolicznym mieszkańcom. Rada i w tym wypadku zwróci się do Straży Miejskiej o wzmożenie kontroli 

egzekwowania przepisów.  

 

 Ad. 8. Zamkniecie obrad. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła  XVII posiedzenie Rady Osiedla 

Siekierki. 

 

  

 

 

 

Opracowała:                                                                                

Izabela Wasilewska-Kośla  

/Sekretarz Rady Osiedla Siekierki/                                                        

 

 

 

 

 

 


