Uchwała Nr XXXVIII-45/2014
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 9 kwietnia 2014r.

W sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zakresu przebudowy skrzyżowania
ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie.
Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r,
poz.594, z późn. zm. ) Rada Miejska w Wołominie uchwala co następuje:

§1
Przyjmuje się stanowisko Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zakresu przebudowy
skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie, realizowanej przez m. st. Warszawę w
ramach II etapu zadania inwestycyjnego „Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Zobowiązuje się Burmistrza Wołomina do przekazania uchwały:
1) Prezydentowi m. st. Warszawy,
2) Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego'
3) Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
4) Staroście Powiatu Wołomińskiego,
5) Burmistrzom miast: Kobyłka, Zielonka, Ząbki
6) Burmistrzom dzielnic Warszawy: Rembertów, Praga Południe, Wawer,
7) Dyrektorowi Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych m. st. Warszawy,
8) Instytutowi Prymasa Wyszyńskiego i Fundacji „Dziedzictwo Stefana Kardynała
Wyszyńskiego”
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Katarzyna Lubiak

Załącznik
do uchwały Nr XXXVII-45/2014
Rady Miejskiej w Wołominie
z dn. 9. kwietnia 2014 r.

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 9 kwietnia 2014 roku

w sprawie z zakresu przebudowy skrzyżowania ulic Marsa i Żołnierskiej w
Warszawie realizowanego przez m. st. Warszawę w ramach II etapu zadania
inwestycyjnego „ Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”.
W związku z podjętymi przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych m. st. Warszawy
działaniami podążającymi ku przygotowaniu projektu zamiennego dla II etapu zadania
inwestycyjnego „ Modernizacja ciągu ulic Marsa, Żołnierska”, który zakłada ograniczenie zakresu
prac, czyli usuniecie z projektu estakady do skrętu z ulicy Żołnierskiej w ul. Marsa i prowadzącej
ruch bezkolizyjnie ul. Marsa nad ul. Chełmżyńską, które to wynika z kolizji inwestycji z
fragmentem działki na ul. Marsa 61, objętego ochroną konserwatorską, a przede wszystkim biorąc
pod uwagę strategiczne znaczenie dla mieszkańców Gminy Wołomin planowanej inwestycji oraz
niewielką ingerencję w przedmiotową działkę, przyjmuje się następujące stanowisko:
1. Rada Miejska w Wołominie uznaje, iż realizacja węzła drogowego Marsa – Żołnierska w
pierwotnie zaplanowanej formie jest niezbędna, gdyż budowa dwóch estakad do skrętów zapewni
poprawę bezpieczeństwa i bezkolizyjny sposób poruszania się w tym ciągu komunikacyjnym. Co
więcej, poprawi też komfort życia i zaoszczędzi czas mieszkańców miast Powiatu Wołomińskiego,
w tym mieszkańców Gminy Wołomin.
Natomiast realizacja inwestycji w okrojonej formie tj. bez estakad z pewnością nie rozwiąże
problemów komunikacyjnych występujących w tym miejscu, w szczególności tworzących się w
godzinach szczytu korków spowodowanych długim czasem oczekiwania na skręt z ul. Żołnierskiej
w ul. Marsa, a co więcej, z powodu braku drugiej estakady spowoduje korkowanie się pozostałych
wlotów skrzyżowania, co znacznie utrudni naszym mieszkańcom dojazd do Warszawy.
2. Rada Miejska w Wołominie zwraca się z prośbą do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o podjecie działań umożliwiających wydzielenie z działki przy ul. Marsa 61, na której znajduje się
obiekt wpisany do rejestru zabytków, fragmentu niezbędnego do zbudowania drugiej estakady
węzła drogowego ulic Marsa-Żółnierska.
3. Rada Miejska w Wołominie zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy, Instytutu Prymasa
Wyszyńskiego oraz Fundacji „Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego” o podjecie działań
zmierzających do znalezienia porozumienia, a w rezultacie realizacji tej strategicznej i niezmiernie
ważnej dla naszych Mieszkańców inwestycji, jak również dla Mieszkańców całego Powiatu
Wołomińskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Katarzyna Lubiak

