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ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA WNIOSKU 

 

 

W odpowiedzi na złożony wniosek o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej pt. „Zmiana organizacji ruchu na ul. Bałuckiego na odcinku od  

ul. Ursynowskiej do ul. Olkuskiej (odwrócenie ruchu jednokierunkowego) informuję, że 

zgłoszona inicjatywa nie została przyjęta do realizacji z uwagi na: 

- Zmiana kierunku ruchu na ul. Bałuckiego wymaga akceptacji organu zarządzającego 

ruchem na drogach publicznych w Mieście Stołecznym Warszawa, tj. Inżyniera Ruchu 

m.st. Warszawy. W złożonym wniosku brak jest takiego uzgodnienia.  

- W odpowiedzi na wystąpienie Wydziału Inwestycji i Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów 

z 21.11.2016r. Inżynier Ruchu m.st. Warszawy poinformował, że zmiana kierunku ruchu 

na ul. Bałuckiego wymaga analizy skutków jej wprowadzenia dla organizacji ruchu  

w obszarze jej wpływu, co oznacza, że analizą (zawierającą m.in. pomiary ruchu, rozkłady 

ruchu) powinny być objęte nie tylko dwa skrzyżowania ujęte we wniosku (Bałuckiego x 

Olkuska, Bałuckiego x Ursynowska). Inżynier Ruchu m.st. Warszawy swoją akceptację dla 

postulowanej zmiany kierunku ruchu uzależnia od wyników analizy.  

- Potrzeba wykonania takiej analizy nie została uwzględniona w złożonym wniosku, a jej 

koszt (nawet może wynosić kilkanaście tysięcy złotych) wpłynie znacząco na całkowity 

koszt realizacji zadania publicznego i może diametralnie zmienić proporcje pomiędzy 

zaangażowaniem Wnioskodawców i m.st. Warszawy. Kwestii tych nie można oszacować 

na dzień dzisiejszy.  

- Należy także pamiętać, że ewentualna zmiana kierunku ruchu na ul. Bałuckiego utrudni 

obsługę komunikacyjną posesji położonych przy tej ulicy oraz ul. Ursynowskiej 

(pozostawi możliwość wyjazdu tylko do ul. Puławskiej w kierunku południowym), co 

może przynieść skutek odwrotny niż integracja społeczności lokalnej.  

- Mając powyższe na uwadze należy również stwierdzić, że załączony harmonogram prac nad 

realizacją zgłoszonego wniosku jest nierealny.  
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