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Warszawa,	17	marca	2019r.	

	

SPRAWOZDANIE		

STOWARZYSZENIA	MIESZKAŃCÓW	ODOLAN		

Z	DZIAŁALNOŚCI	W	2018	R.	

	
Stowarzyszenie	Mieszkańców	Odolan	 powstało	 na	 spotkaniu	 założycielskim	

w	dniu	 16	 stycznia	 2018r.	 i	 zostało	 wpisane	 w	 dniu	 23	 stycznia	 2018r.	 do	 ewidencji	
stowarzyszeń	zwykłych	prowadzonej	przez	Prezydenta	m.	st.	Warszawy	pod	numerem	
257.		

Celem	działania	Stowarzyszenia	jest	uczynienie	Odolan	miejscem	bezpiecznym	
i	przyjaznym	do	życia	mieszkańców	poprzez	działalność	na	rzecz:	

1) ochrony	 środowiska	 Odolan	 tak,	 aby	 było	 czyste	 i	 jak	 najmniej	 zanieczyszczone,	
w	szczególności	poprawy	jakości	powietrza	i	ograniczenia	hałasu,	

2) tworzenia	 na	 Odolanach	 infrastruktury	 edukacyjnej,	 parkowej,	 komunikacyjnej,	
kulturalnej,	medycznej,	sportowej	i	rekreacyjnej,	

3) zrównoważonego	 rozwoju	 Odolan,	 w	 szczególności	w	 zakresie	 zagospodarowania	
przestrzennego	oraz	gospodarowania	nieruchomościami	miejskimi	położonymi	na	
terenie	 Odolan	 z	uwzględnieniem	 potrzeb	 mieszkańców	 wskazanych	 w	 pkt	 1	 i	 2	
powyżej.		

Stowarzyszenie	 publikuje	 informacje	 o	 swojej	 działalności	 na	 stronie	
www.odolany.org	oraz	na	stronie	na	facebooku.	

	

Sprawy,	którymi	zajmowało	się	Stowarzyszenie	w	2018r.		

	

1. Wprowadzenie	 na	 Odolanach	 strefy	 ograniczenia	 ruchu	 pojazdów	
ciężarowych	C10.	

Począwszy	 od	 lutego	 2018r.	 rozpoczęliśmy	 rozpoznawanie	 systemu	
identyfikatorów	 dla	 ciężarówek,	 obowiązującego	 na	 terenie	Warszawy.	 Zadaliśmy	
kilka	pytań	w	trybie	dostępu	do	informacji	publicznej,	w	celu	rozpoznania	praktyki	
udzielania	 identyfikatorów.	 W	 maju	 2018r.	 rozpoczęliśmy	 rozmowy	 z	 Urzędem	
Dzielnicy	 Wola	 na	 temat	 wprowadzenia	 nowej	 organizacji	 ruchu	 na	 Odolanach	
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uwzględniającej	ograniczenia	w	ruchu	pojazdów	ciężarowych,	w	tym	poprzez	użycie	
identyfikatora	 C5/10.	 Przygotowaliśmy	 kilka	 rozwiązań	 i	 odbyliśmy	 kilka	 spotkań	
z	urzędnikami	 różnych	 szczebli.	Wobec	 przewlekających	 się	 	 prac	 i	 braku	 decyzji,	
w	dniu	23	sierpnia	2018r.	zorganizowaliśmy	-	zgodnie	z	ustawą	o	zgromadzeniach	-	
pikietę	 przy	 skrzyżowaniu	 ul.	 Jana	 Kazimierza	 i	 ul.	 Sowińskiego,	 w	 której	 udział	
wzięło	 ok.	 100	 osób.	 W	 tym	 samym	 dniu	 Burmistrz	 Dzielnicy	 Wola	 Krzysztof	
Strzałkowski,	 działając	 z	 poparciem	 Przewodniczącej	 Rady	 Dzielnicy	 pani	 Ewy	
Statkiewicz,	 ogłosił,	 że	 złoży	 wniosek	 o	 wprowadzenie	 strefy	 C10	 na	 Odolanach.	
Wniosek	 został	 pozytywnie	 zaopiniowany	 przez	 Komendanta	 Stołecznego	 Policji.	
Dyrektor	ZDM	pan	Łukasz	Puchalski	zażądał	jednak	wykonania	dodatkowej	analizy,	
która	 w	 ocenie	 Urzędu	 Dzielnicy	 jest	 niewykonalna.	 W	celu	 	 wyjścia	 z	 patowej	
sytuacji	 podjęliśmy	 już	 w	2019r.	 szereg	 działań,	 o	 których	 w	 stosownej	 chwili	
poinformujemy	 społeczność	Odolan.	 Liczymy,	 że	 nie	 będzie	 konieczne	
organizowanie	 kolejnych	 pikiet	 i	manifestacji,	 niemniej	 jesteśmy	przygotowani	 na	
dalsze	 takie	 działania.	 Obecnie	 projekt	 aktywnie	 wspiera	 radna	 Rady	 Miasta	
Warszawy	 pani	 Renata	 Niewitecka,	 która,	 opierając	 się	 na	 informacjach	
przekazanych	przez	Stowarzyszenie,	 złożyła	dwie	 interpelacje	w	 tej	w	sprawie	do	
Prezydenta	Rafała	Trzaskowskiego.	

2. Czujnik	Smogu.	

Doprowadziliśmy	 do	 zamontowania	 czujnika	 smogu	 na	 budynku	 przy	 ul.	 Jana	
Kazimierza	 57.	 Przez	 cały	 rok	 prezentowaliśmy	 na	 stronie	 internetowej	 wyniki	
czujnika	 na	 budynku	 JK	 57,	 a	 także	 czujnika,	 należącego	 do	 członka	 naszego	
Stowarzyszenia,	 zamontowanego	 na	 budynku	 JK	 64	 (obecnie	 niestety	 z	 przyczyn	
technicznych	wyłączony).	

Podjęliśmy	starania	o	montaż	przez	Mazowiecki	Wojewódzki	 Inspektorat	Ochrony	
Środowiska,	 przy	 budynku	 przy	 ul.	 Jana	 Kazimierza	 45/47,	 oficjalnego	 czujnika	
badającego	 zanieczyszczenie	 powietrza.	 Po	 wymianie	 korespondencji	 i	 spotkaniu	
w	siedzibie	 MWIOŚ,	 w	 którym	 wziął	 udział	 Mazowiecki	 Wojewódzki	 Inspektor	
Ochrony	 Środowiska	 pan	 Adam	 Ludwikowski	 -	 uzyskaliśmy	 wstępną	 zgodę.	
Staramy	się	doprowadzić	do	montażu	tego	czujnika	w	maju	2019r.	

3. Przeznaczenie	działki	publicznej	przy	ul.	Grodziskiej.	

Zabiegamy	o	przeznaczenie	działki	przy	ul.	Grodziskiej	o	pow.	13,5	 tyś	m2	na	 cele	
publiczne.	Na	działce	przy	ul.	Grodziskiej	powinna	zostać	wybudowana	druga	szkoła	
ponieważ	 na	 Odolanach	 nie	 ma	 innych	 działek	 miejskich	 wystarczających	 na	
zlokalizowanie	 budynku	 szkolnego	 z	 przyległa	 infrastrukturą	 sportową.	 Mamy	
świadomość,	że	szkoła	na	Grodziskiej	byłaby	blisko	szkoły	na	Karlińskiego	(obie	w	
centrum	 Odolan,	 ale	 po	 przeciwległych	 stronach	 JK),	 niemniej	 obecnie	 nie	 ma	
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alternatywnej	 działki	 pod	 budowę	 szkoły.	 Tak	 długo,	 jak	 nie	 będzie	 innej	 działki,	
szkoła	 powinna	 być	 planowana	 przy	 ul.	 Grodziskiej.	 Równocześnie	 uważamy,	 że	
Kościół	 	 (miasto	 przeznaczyło	 działkę	 przy	 ul.	 Grodziskiej	 pod	 Kościół)	 mógłby	
powstać	 na	mniejszej	 działce	miejskiej.	Wystarczający	 dla	 powstania	Kościoła	 jest	
obszar	ok.	3	tys.	m2.	

W	tej	sprawie	podjęliśmy	szereg	działań.	Podjęliśmy	działania	na	rzecz	uzgodnienia	
skablowania	 przez	 PKP	 i	 Innogy.	 PKP	 wyraziło	 zgodę	 na	 skablowania,	 a	 Innogy	
wydało	warunki	przebudowy,	które	powinny	być	przedmiotem	dalszych	uzgodnień.	
Ujawniliśmy	 fakt	 przeznaczenia	 przez	 Miasto	 działki	 przy	 ul.	 Grodziskiej	 na	 cele	
kultu	sakralnego,	w	miejsce	przeznaczenia	oświatowego,	odbyliśmy	szereg	spotkań	
i	 wysyłaliśmy	 pisma.	 Przygotowaliśmy	 także	 petycję	 do	 Pani	 Prezydent	 Hanny	
Gronkiewicz	 Waltz,	 którą	 podpisało	 blisko	 700	 osób.	 Przesłaliśmy	 przed	
głosowaniem	 dotyczącym	 działki	 maile	 do	 radnych	 miejskich.	 Interpelację	 w	 tej	
sprawie	złożył	radny	Rady	Dzielnicy	Wola	pan	Kamil	Kociszewski	opierając	się	na	
informacjach	 przekazanych	 przez	 Stowarzyszenie.	 W	chwili	 obecnej	 przekazanie	
działki	dla	archidiecezji	zostało	czasowo	zablokowane.	

4. Klimat	akustyczny	Odolan.	

Zgłosiliśmy	 uwagi	 do	 Programu	 ochrony	 środowiska	 przed	 hałasem	 dla	 m.	 st.	
Warszawy	dla	obszaru	Odolan.	Zgłoszenie	uwag	było	poprzedzone	zbieraniem	uwag	
mieszkańców	Odolan,	 które	 następnie	 przesłaliśmy	do	Biura	Ochrony	 Środowiska	
Urzędu	 Miasta.	 Pismem	 z	 dnia	 26	 czerwca	 2018r.	 Biuro	 Ochrony	 Środowiska	
poinformowało	 nas	 o	 częściowym	 uwzględnieniu	 uwag	w	nowej	 edycji	 Programu	
ochrony	środowiska	przed	hałasem	dla	m.	st.	Warszawy.		

5. Żłobek/przedszkole/przychodnia		na	Odolanach.	

Przeprowadziliśmy	 ankietę	 dotyczącą	 budowy	 publicznego	 przedszkola/żłobka	
przy	 ul.	 Przyce.	 Celem	 ankiety	 było	 uświadomienie	 konieczności	 powstania	 takiej	
placówki	oraz	poznanie	preferencji	mieszkańców.	Rozmawialiśmy	także	o	budowie	
przychodni	 i	 żłobka	 przy	 ul.	 Ordona.	 Obecnie	 Urząd	 Dzielnicy	 Wola	 deklaruje	
budowę	przedszkola	przy	ul.	Przyce	oraz		przychodni	i	żłobka	przy	ul.	Ordona.	Brak	
jest	jednak	konkretnych	terminów,	czy	działań.	

6. Liczenie	ciężarówek	na	Odolanach.	

Dzięki	uprzejmości	Polskiego	Związku	Kajakowego	policzyliśmy	 liczbę	 ciężarówek	
wyjeżdzających	codziennie	z	ul.	Grodziskiej.	W	PZK	zamontowana	była	przez	kilka	
dni	 kamera	 rejestrująca	 ruch	 ciężarowy.	 Na	 podstawie	 zarejestrowanych	 nagrań	
przeliczyliśmy	 liczbę	 ciężarówek.	 Celem	 akcji	 było	 zwiększenie	 świadomości	
na	temat	skali	problemu	ruchu	ciężarowego	na	Odolanach.		
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Obecnie,	 przy	 pomocy	 bardziej	 profesjonalnego	 sprzętu,	 okresowo	 rejestrujemy	
ruch	 pojazdów	 na	 ul.	 Studziennej,	 ul.	 Hubalczyków	 i	 ul.	 Jana	 Kazimierza,	
w	szczególności	 w	porze	 nocnej,	 gdy	 obowiązuje	 zakaz	 ruchu	 pojazdów	
ciężarowych.	Naruszenia	przepisów	zgłaszamy	Straży	Miejskiej	i	Policji.	

7. Budżet	partycypacyjny	na	2019r.	

Projekt	 członka	 Stowarzyszenia	 „Stojaki	 rowerowe	 na	 Odolanach”	 został	 przyjęty	
do	realizacji.		

8. Miejscowy	Plan	Zagospodarowania	Przestrzennego	

Odbyliśmy	 kilka	 spotkań	w	Biurze	Architektury	 i	 Planowania	 Przestrzennego	UM,	
w	tym	z	zastępcą	dyrektora	panem	Markiem	Mikosem,	które	dotyczyły	przyszłego	
kształtu	Miejscowego	Planu	Zagospodarowania	Przestrzennego	dla	m.	st.	Warszawy	
oraz	wysyłaliśmy	pisma	w	tej	sprawie.	Postulowaliśmy	przede	wszystkim	o:	

1) zwiększenie	 powierzchni	 terenów	 zielonych,	 w	 tym	 utworzenie	 Centralnego	
Parku	Odolan,	

2) przeznaczenie	większej	 liczby	terenów	na	cele	publiczne,	w	tym	m.in.	miejskiej	
działki	przy	ul.	Grodziskiej,	

3) przyśpieszenie	 procedury	 uchwalenia	 planu,	m.in.	 poprzez	 uchwalanie	 planów	
cząstkowych.	

9. Studium	uwarunkowań	i	kierunków	zagospodarowania	przestrzennego.	

Wzięliśmy	udział	w	konsultacjach	społecznych	nowego	Studium	dla	dzielnicy	Wola,	
a	następnie	zgłosiliśmy	pisemnie	trzy	uwagi	do	Studium	dotyczące:	

1) relokacji	przemysłu	z	Odolan,	

2) utworzenia	Centralnego	Parku	Odolan,	

3) przeznaczenie	na	cele	publiczne	działek	miejskich	przy	ul.	Grodziskiej.	

10. Korekta	oznakowania	strefy	Tempo	30.	

Zgłosiliśmy	 propozycje	 dotyczące	 lepszego	 oznakowania	 strefy	 Tempo	 30.	
Propozycje	 zostały	 odrzucone	 przez	 Zarząd	 Dróg	Miejskich,	 który	 uznał,	 że	 strefa	
Tempo30	 jest	 obecnie	właściwie	 oznakowana.	 Sprawę	poruszyliśmy	ponownie	 na	
początku	2019r.	na	spotkaniach	z	Burmistrzem	Robertem	Rafałowskim.	

11. 	Nowe	przejścia	dla	pieszych	na	Odolanach.	

Postulowaliśmy	 utworzenie	 nowych	 przejść	 dla	 pieszych	 na	 ul.	 Studziennej,		
ul.	Hubalczyków	i	ul.	Sowińskiego.	Wnioskowaliśmy	także	o	wyposażenie	przejść	dla	
pieszych	 w	 wysepki	 zwalniające	 ruch	 pojazdów,	 co	 wymusi	 spowolnienie	 ruchu.	
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Propozycje	zostały	odrzucane.	Sprawę	poruszyliśmy	ponownie	na	początku	2019r.	
na	spotkaniach	z	Burmistrzem	Robertem	Rafałowskim.	

12. Likwidacja	 banerów	 reklamowych	 przy	 pomniku	 rozstrzelanych	 1	 sierpnia	
1944r.	

Po	naszej	 interwencji	u	Prezesa	Poczty	Polskiej	pana	Przemysława	Sypniewskiego	
zostały	zlikwidowane	banery	reklamowe	otaczające	pomnik	8	osób	rozstrzelanych	
w	dniu	1	sierpnia	1994r.,	zlokalizowany	przy	ul.	Sowińskiego.	Jest	to	jedna	z	wielu	
warszawskich	 tablic	 z	szarego	 piaskowca	 z	 motywem	 krzyża	 maltańskiego,	
upamiętniających	 miejsca	 walki	 i	 męczeństwa	 II	 wojny	 światowej,	 projektu	
nieżyjącego	już	rzeźbiarza	Karola	Tchorka.		

13. Autobus	na	dworzec	centralny	i	zachodni.	

Wystąpiliśmy	 do	 Zarządu	 Transportu	 Miejskiego	 o	 ustanowienie	 połącznia	
autobusowego	Odolan	z	dworcem	centralnym	i	zachodnim.	Jak	na	razie	-	bez	efektu.	
Sprawę	poruszyliśmy	ponownie	na	początku	2019r.	na	spotkaniach	z	Burmistrzem	
Robertem	Rafałowskim.	

14. Interwencja	w	sprawie	działki	miejskiej	zajętej	przez	dewelopera.	

Interweniowaliśmy	w	Urzędzie	Dzielnicy	w	sprawie	działki	przy	ul.	Boguszewskiej	
zajętej	częściowo	na	czas	budowy	przez	dewelopera.	Działka	została	zwolniona.	

15. Centralny	Park	Odolan.	

We	wrześniu	 2018r.	 rozpoczęliśmy	 akcję,	 której	 celem	 jest	 rozpropagowanie	 idei	
Centralnego	 Parku	Odolan.	 Przygotowaliśmy	 cykl	 artykułów	o	 tym,	w	 jaki	 sposób	
możliwe	 jest	 pozyskanie	 terenu	 pod	 park,	w	 jaki	 sposób	możliwe	 jest	 pozyskanie	
finansowania	urządzenia	parku	oraz	jak	park	mógłby	wyglądać.	Społeczność		na	FB,	
zrzeszająca	ok.	1.200	członków,	działająca	dotychczas	pod	nazwą	„Zielone	Odolany”,	
zmieniła	 nazwę	 na	 „Centralny	 Park	 Odolan”.	 Do	 tematu	 będziemy	 cyklicznie	
powracać.	

16. Nowe	nasadzenia	drzew	na	Odolanach.	

Staraliśmy	się	o	nowe	nasadzenia	drzew	na	Odolanach	wysyłając	pisma	i	dzwoniąc	
do	urzędników.	W	wyniku	tych	starań	kilkanaście	drzew	zostało	posadzonych	przy	
ul.	 Hubalczyków.	 Później	 okazało	 się,	 że	 do	 nasadzeń	 przeznaczono	 drzewa	
pozyskane	w	ramach	projektu	z	budżetu	partycypacyjnego	zgłoszonego	przez	Romę	
Zawistowską	pod	nazwą	„Więcej	tlenu	na	Odolanach”.		

Będziemy	wnioskować	 o	 kolejne	 nasadzenia,	w	 tym	na	 terenie	 nowoutworzonego	
placu	 zabaw	 przy	 ul.	 Boguszewskiej.	 Będziemy	 apelować,	 aby	 drzewa	 rosnące	
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obecnie	w	miejscu	budowy	szkoły	na	Karlińskiego	–	zostały	w	jak	największej	ilości	
przesadzone	na	inny	teren	na	Odolanach	(w	tym	na	Boguszewską).	

17. Przebudowa	ul.	Jana	Kazimierza.	

W	 związku	 z	 planowaną	 przebudową	 ul.	 Jana	 Kazimierza	 i	 także	 planowanymi	
konsultacjami	 społecznymi	 w	 tym	 zakresie	 zorganizowaliśmy	 ankietę	 na	 temat	
oczekiwań	 mieszkańców.	 W	 ankiecie	 wzięło	 udział	 370	 osób.	 Opublikowaliśmy	
wyniki	ankiety.	Oczekujemy	na	rozpoczęcie	konsultacji	społecznych,	żeby	przekazać	
wyniki	ankiety	do	ZDM.	

18. List	otwarty	do	kandydatów	na	Prezydenta	Warszawy.	

Wspólnie	 ze	 Stowarzyszeniem	 Mieszkańców	 Ulicy	 Juliana	 Konstantego	 Ordona,	
przed	 wyborami	 samorządowymi,	 zorganizowaliśmy	 akcję,	 której	 celem	 było	
zapoznanie	przyszłego	Prezydenta	Warszawy	z	problemami	Odolan	oraz	poznanie	
opinii	 kandydatów	 odnośnie	 sposobu	 rozwiązania	 problemów	 Odolan.	 Zadaliśmy	
pytania	 kandydatom	 na	 Prezydenta.	 W	 konsekwencji	 najważniejsi	 kandydaci	
spotkali	się	z	nami	lub/i	udzielili	odpowiedzi	na	piśmie.	Nie	ukrywamy,	że	najmilej	
wspominamy	spotkania	z	Jankiem	Śpiewakiem,	który	wziął	udział	w	organizowanej	
przez	nas	pikiecie	w	dniu	23	sierpnia	2018r.	

19. Szkoła	przy	ul.	Karlińskiego.	

Wprawdzie	 nie	 byliśmy	 zwolennikami	 lokalizacji	 szkoły	 przy	 ul.	 Karlińskiego,	
niemniej	gdy	decyzja	zapadła,	pilnujemy	harmonogramu	budowy.	Zadajemy	pytania	
w	trybie	 dostępu	 do	 informacji	 publicznej,	 rozmawiamy	 na	 ten	 temat	 na	
spotkaniach	 z	 urzędnikami.	 Po	 naszym	 wniosku	 ujawniono	 trzy	 koncepcje	
architektoniczne	 szkoły	 (wcześniej	 Urząd	 Dzielnicy	 ujawnił	 wyłącznie	 jedną,	
zwycięską		koncepcję).	Poprosiliśmy	o	szczególną	pieczę	nad	tym	przedsięwzięciem	
pana	Burmistrza		Roberta	Rafałowskiego.	Publikujemy	informacje	o	harmonogramie	
i	 jego	aktualizacjach	tak,	żeby	rodzice	dzieci,	które	niedługo	wejdą	w	wiek	szkolny,	
mogli	dostosować	swoje	plany	do	realnego	czasu	powstania	szkoły.	

20. Stacja	Veturillo	na	zachodnich	Odolanach.	

Wysłaliśmy	 kilka	 pism	 i	 odbyliśmy	 kilka	 spotkań	 w	 celu	 doprowadzenia	 do	
powstania	 stacji	 Veturillo	 na	 zachodnich	 Odolanach.	 Według	 	 dokumentów	
planistycznych	Miasta,	stacja	Veturillo	powinna	powstać	w	okolicach	ul.	Studziennej.	
O	 sprawie	 rozmawialiśmy	 z	 Dyrektorem	 Biura	 Polityki	 Mobilności	 i	 Transportu	
panem	 Mieczysławem	 Reksnisem.	 Interpelacje	 w	 tej	 sprawie	 złożyła	 radna	 Rady	
Miasta	Warszawy	pani	Renata	Niewitecka.		
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21. Budowa	wiaduktu	na	Mszczonowskiej.	

Zbieraliśmy	podpisy	pod	petycją	dotyczącą	przyśpieszenia	budowy	wiaduktu	na	ul.	
Mszczonowskiej,	 co	 usprawniłoby	 komunikację	 Odolan	 z	 Ochotą	 oraz	 rozwiązało	
problem	ruchu	 ciężarowego	na	Odolanach.	Niestety	 petycję	 podpisało	 dotąd	 tylko	
178	osób.	

22. Historia	Odolan.	

Opublikowaliśmy	 trzy	 artykuły	 dotyczące	 historii	 Odolan.	 Mamy	 nadzieję	 na	
kontynuację	cyklu.	

23. Ośrodek	kultury	na	Odolanach.	

Podjęliśmy	 rozmowy	 z	 radnymi	 dotyczące	 utworzenia	 ośrodka	 kultury	 na	
Odolanach.	 Interpelacją	 w	 tej	 sprawie	 złożył	 radny	 Rady	 Miasta	 Warszawy	 pan	
Mariusz	 Budziszewski.	 Dzięki	 zaangażowaniu	 członka	 naszego	 Stowarzyszenia	
rozpoczął	działalność	klub	czytelniczy	w	Bibliotece	przy	ul.	Ordona.	

24. Plac	zabaw	w	Parku	Powstańców	Warszawy.	

Zbieramy	 podpisy	 pod	 wnioskiem	 o	 przystąpienie	 do	 zmiany	 Miejscowego	 Planu	
Zagospodarowania	 Przestrzennego	 dla	Rejonu	Cmentarza	 Powstańców	Warszawy,	
tak	by	utrzymać	integracyjny	plac	zabaw	w	Parku	Powstańców	Warszawy.	

25. Droga	techniczna.	

Wysłaliśmy	 kilka	 pism	 z	 wnioskiem	 o	 przesunięcie	 planowanej	 drogi	 technicznej	
dla	ciężarówek	na	zachodnich	Odolanach	o	ok.	100	metrów	na	zachód,	tak	żeby	nie	
łączyła	 się	 z	 ulicą	 Jana	 Kazimierza.	 Zamówiliśmy	 w	 firmie	 Ekometria	 z	 Gdańska	
wykonanie,	 w	 oparciu	 o	 metody	 modelowania	 matematycznego,	 „Oceny	 wpływu	
drogi	 technicznej	 na	 jakość	 powietrza	 w	 obrębie	 osiedla	 Odolany	 w	Warszawie”.	
Prezentowaliśmy	wyniki	 analizy	 na	 różnych	 gremiach.	 Zależało	 nam	na	 tym,	 żeby	
budowa	 drogi	 technicznej	 nie	 pogorszyła	 jakości	 powietrza	 na	 zachodnich	
Odolanach.	 Zorganizowaliśmy	 21	 kwietnia	 2018r.	 na	 dziedzińcu	 osiedla	 Espresso	
spotkanie	z	mieszkańcami,	w	którym	wzięło	udział	ok.	60	osób.	W		spotkaniu	wzięła	
udział	 Przewodnicząca	 Rady	 Dzielnicy	 pani	 Ewa	 Statkiewicz,	 która	 następnie	
złożyła	w	tej	sprawie	interpelację.	

26. Opłaty	 za	 użytkowanie	wieczyste	 oraz	 podatek	 od	 nieruchomości	 dotyczący	
terenów	PKP.	

Ujawniliśmy,	że	Miasto	nie	pobiera	opłat	za	użytkowanie	wieczyste	od	terenów	PKP,	
które	 przestały	 być	 wykorzystywane	 na	 lokalizację	 infrastruktury	 kolejowej.	
W	zakresie	podatku	od	nieruchomości	(sytuacja	 jest	analogiczna)	odmówiono	nam	
udzielenia	 informacji	 powołując	 się	 na	 tajemnicę	 skarbową.	 Wystąpiliśmy	
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do	Prezydenta	m.	st.	Warszawy	Rafała	Trzaskowskiego	o	przeprowadzenie	kontroli	
w	zakresie	poboru	opłat	za	użytkowanie	wieczyste	oraz	podatku	od	nieruchomości.	
W	 odpowiedzi	 zostaliśmy	 zaproszeni	 na	 spotkanie	 z	 Dyrektorem	 Biura	 Mienia	
Miasta	 i	 Skarbu	 Państwa	 panem	 Wojciechem	 Latochą.	 Liczymy	 na	 nałożenie	
stosowych	 opłat.	 Szereg	 informacji	 dotyczących	 sprawy	 opłaty	 za	 użytkowanie	
wieczyste	 pojawiło	 się	 w	 interpelacji	 złożonej	 przez	 radną	 Rady	 Miasta	 st.	
Warszawy	Renatę	Niewitecką.	Pod	koniec	kwietnia	2019r.	wystąpimy	o	udzielenie	
informacji	publicznej	w	tym	zakresie.	

27. Komunalizacja	gruntów	PKP.	

Ujawniliśmy,	 że	 część	 gruntów	 pozostających	 w	 użytkowaniu	 wieczystym	 PKP	
zostało	 nabytych	 przez	 PKP	 niezgodnie	 z	 prawem.	 Grunty	 te	 powinny	 stanowić	
własność	 Miasta.	 Wystąpiliśmy	 do	Prezydenta	 m.st.	 Warszawy	 Rafała	
Trzaskowskiego	 o	 przeprowadzenie	 kontroli	 w	 tym	 zakresie	 i	 doprowadzenie	 do	
podjęcia	konkretnych	działań.	

28. Samowole	budowlane	na	terenach	PKP.	

Ujawniliśmy,	że	jedna	z	firm	betoniarskich	na	Odolanach	postawiła	swój	zakład	bez	
warunków	 zabudowy	 i	 bez	 pozwolenia	 na	 budowę.	Wystąpiliśmy	 do	 właściwych	
organów	 o	 nakazanie	 rozbiórki.	 W	 oparciu	 o	 informacje	 przekazane	 przez	
Stowarzyszenie	 interpelację	w	 tej	 sprawie	 złożyli	 radni	 Rady	Dzielnicy	Wola	 pani	
Anna	Rudziak	i	pan	Krystian	Wilk.	

29. Otwarcie	łącznika	pomiędzy	ul.	Ordona	a	Al.	Prymasa	Tysiąclecia.	

Z	 uwagi	 na	 posiadaną	 przez	 Miasto	 służebność,	 postulowaliśmy	 na	 spotkaniach	
z	Burmistrzem	 Robertem	 Rafałowskim	 o	 odblokowanie	 tej	 drogi,	 co	 w	 krótkim	
czasie	nastąpiło.	

30. Tereny	publiczne	przy	ul.	Radzanowskiej.	

Na	 spotkaniach	 z	 Burmistrzem	 Robertem	 Rafałowskim	 postulowaliśmy	 o	
doprowadzenie	 do	 uporządkowania	 publicznego	 terenu	 przy	 ul.	 Radzanowskiej.	
W	krótkim	 czasie	 to	 nastąpiło	 z	 czego	 bardzo	 się	 cieszymy.	 Stawiamy	pytanie,	 jak	
zagospodarować	ten	teren.	

	

	

Zarząd	Stowarzyszenia	
 


