
SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI  

BIAŁOŁĘKA, 7, 12 I 13 STYCZNIA 2015  
TARCHOMIN, NOWODWORY, PIEKIEŁKO, STARE ŚWIDRY, KĘPA 

TARCHOMIŃSKA, CHOSZCZÓWKA, BIAŁOŁĘKA DWORSKA, DĄBRÓWKA 

SZLACHECKA, HENRYKÓW, SZAMOCIN, KOBIAŁKA, LEWANDÓW, 

BRZEZINY, GRODZISK, ŻERAŃ, AUGUSTÓW 



BUDŻET PARTYCYPACYJNY 

 

 to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują 

o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. 

 

 w ramach budżetu partycypacyjnego mieszkańcy 

mogą ustalić, na co zostanie spożytkowana 

wydzielona pula środków publicznych 

przypadająca w dzielnicy. 



PODSTAWA PRAWNA 

 zarządzenie prezydenta m.st. Warszawy z 16 października 

2014 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami 

m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego.  

  
  
UPRAWNIENI DO UDZIAŁU: 
  
 - każdy mieszkaniec Warszawy  
  
 - osoby małoletnie (za zgodą opiekunów) 
  
 - cudzoziemcy  
 
  



CELE BP 

 

 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych 

 Efektywne wydatkowanie środków 

 Rozwijanie świadomości lokalnej, w tym poczucia 

odpowiedzialności za przyszłość wspólnoty  
 Wymiana informacji pomiędzy mieszkańcami i 

urzędnikami 

 Transparentność procesu 
 



POZIOM OGÓLNOMIEJSKI 

 Rada ds. Budżetu 

partycypacyjnego przy 

Prezydencie m.st. 

Warszawy 

 Centrum Komunikacji 

Społecznej, Wydział 

Konsultacji Społecznych i 

Partycypacji 

 



POZIOM DZIELNICOWY 

 18 dzielnic  

 18 koordynatorów 

ds. budżetu 

 18 Zespołów ds. 

budżetu 

partycypacyjnego 

 



HARMONOGRAM BP2016 (I)  

• do 17 października 2014r. 
Powołanie koordynatorów ds. 

budżetu partycypacyjnego  

• do 31 października 2014r. 
Powoływanie dzielnicowych 

zespołów ds. budżetu 
partycypacyjnego  

• do 28 listopada 2014 r. 

Określenie zasad funkcjonowania 
zespołów oraz szczegółowych 

zasad przeprowadzania budżetu 
partycypacyjnego w dzielnicach 



HARMONOGRAM BP2016  (II) 

• do 16 stycznia 2015 r. 
Dyskusja mieszkańców na temat 
priorytetów rozwojowych dzielnic  

• od 17 stycznia do 17 lutego 2015r. Zgłaszanie projektów  

• do 26 lutego 2015 r. 
Weryfikacja ogólna zgłoszonych 

projektów  

• od 27 lutego do 22 marca 2015 r. Publiczne dyskusje mieszkańców 

• od 23 marca do 1 kwietnia 2015 r. 
Wybór projektów do etapu weryfikacji 

szczegółowej (etap preselekcji)  



HARMONOGRAM BP2016 (III)  

• do 22 maja 2015 r. Weryfikacja szczegółowa  

• od 3 czerwca do 15 czerwca 
2015 r. 

Spotkania promocyjne 
projektów poddanych pod 
głosowanie mieszkańców  

• od 16 czerwca do 26 czerwca 
2015r. 

Głosowanie mieszkańców na 
projekty  

• do 10 lipca 2015 r. 
Ogłoszenie listy projektów do 

realizacji  



ZASADY 

BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2016 

NA BIAŁOŁĘCE 

 
WYPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 



ZESPÓŁ DS. BUDŻETU 

PARTYCYPACYJNEGO 

Powołany 28 października 2014 roku uchwałą Zarządu 
Dzielnicy do czasu ogłoszenia wyników 

 

SKŁAD: 

 6 przedstawicieli mieszkańców 

 5 przedstawicieli ngo 

 5 urzędników 

 3 radnych Dzielnicy reprezentujących kluby 

 1 radny niezależny 



Kwota do wydania na projekty 

3 mln złotych 
 

1,05% budżetu 2016 



USTALENIA 

PODZIAŁ DZIELNICY 

• Rezygnacja z obszaru ogólnodzielnicowego 

• 3 obszary lokalne: 
Obszar 1 – obejmujący Tarchomin, Nowodwory, Stare Świdry i Piekiełko. 

Granice obszaru: od północny - granica miasta od Wisły do ul. Modlińskiej; od 

wschodu - ul. Modlińska do ul. Płochocińskiej, ul. Płochocińska do torów kolejowych, 

Kanał Żerański, ul. Modlińska; od południa -  Trasa Toruńska; od zachodu – Wisła. 

Obszar 2 – obejmujący Choszczówkę, Dąbrówkę Szlachecką, Henryków, 

Białołękę Dworską i Szamocin. Granice obszaru: od północy - granica miasta od ul. 

Modlińskiej do ul. Płochocińskiej; od wschodu i południa - ul. Płochocińska; od 

zachodu - ul. Modlińska. 

Obszar 3 – obejmujący Kobiałkę, Augustów, Brzeziny, Grodzisk i Żerań. Granice 

obszaru: od północy i wschodu - granica miasta od ul. Płochocińskiej; od południa - 

Trasa Toruńska; od zachodu - ul. Modlińska do Kanału Żerańskiego, ul. Płochocińska. 

 



PODZIAŁ KWOTY 3 MLN ZŁ 

Po równo dla każdego obszaru 

- Czyli 1 mln zł dla obszaru 1 

- Czyli 1 mln zł dla obszaru 2 

- Czyli 1 mln zł dla obszaru 3 

 
  

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 

BIAŁOŁĘKA (1) 



BUDŻET PARTYCYPACYJNY 

BIAŁOŁĘKA (2) 



LIMIT KWOTY 

 Taki sam dla wszystkich obszarów 

 Wynosi 600 tys. zł – do tej kwoty można 

 szacować  koszty projektu w każdym obszarze 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 

BIAŁOŁĘKA (3) 



SKŁADANIE PROJEKTÓW (1) 

Na specjalnym formularzu 

Tylko mieszkańcy Warszawy 

Tylko osoby fizyczne 

Zadanie realizowalne w 1 rok 

Zadanie ogólnodostępne 

Zadanie wykonywane przez m.st. Warszawę 

Zlokalizowane na każdym terenie ALE… 

Podpisane przez projektodawcę 

Poparte przez min. 30 osób mieszkających w 

Warszawie 

Z załącznikami i zgodami 



SKŁADANIE PROJEKTÓW (2) 

Elektronicznie poprzez stronę  

www.twojbudzet.um.warszawa.pl  

 

Osobiście w Urzędzie Dzielnicy Białołęka 

Okienko nr 20 „Karta Warszawiaka”, od 

poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 

16:00 (w poniedziałki do 18:00) 

 

Pocztą tradycyjną 

Na adres Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. 

Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 

Warszawa 

z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny 2016” 

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/


DYŻURY KONSULTACYJNE 

Projekty inwestycyjne  

 21 stycznia, godz. 16:00 - 19:00, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197 

 4 lutego, godz. 16:00 - 19:00, Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197 

Pracownicy Wydziałów: Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Białołęka 

 

Projekty miękkie 

 4 lutego, godz. 16:00 - 19:00 Urząd Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197 

Pracownicy Wydziałów: Kultury, Sportu i Rekreacji, Oświaty i Wychowania oraz 

Spraw Społecznych i Zdrowia 

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Białołęka 



Oświata (budowa żłobków, przedszkoli, szkół); 

Ulice i chodniki (budowa nowych dróg w miejscu 

nieutwardzonych, remonty już istniejących); 

Kultura (placówki kultury: BOK, biblioteki); 

Rekreacja i sport (place zabaw, boiska). 

Priorytety dzielnicowe 



INWESTYCJE W OBSZARZE 1 
NA PODSTAWIE WPF I PLANÓW INWESTYCYJNYCH 



Bezprzewodowy internet na Białołęce – parki: Picassa i Strumykowa oraz plac 

zabaw przy ul. Ceramicznej. Punkty dostępu będą aktywne przez 24 godziny 7 dni w 

tygodniu; 

 

Budowa chodników w miejsce istniejących przedeptów przy pętli autobusowej 

w Nowodworach -  krótkie odcinki chodników w miejscach, gdzie obecnie występuje 

intensywny ruch pieszy, który spowodował powstanie przedeptów przez trawniki; 

 

Budowa ul. Dzikiej Kaczki - od ul. Sprawnej w kierunku północnym o długości około 

350 mb wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i budową 

przepustu. W 2015 r. planowane jest dokończenie budowy odcinka ul. Dzikiej Kaczki 

od nr 14 do drugiego przepustu wraz z odwodnieniem; 

 

Nabycie gruntów w ul. Leśnej Polanki i Topolowej – budowa ulicy; 

 

Wykup gruntu pod budowę ul. 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) 

– drogi publiczne wokół Galerii Północnej; 

Inwestycje w obszarze 1 (1) 



Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego - budowa chodnika 

od ul. Świderskiej o długości ok.186 m oraz około 15 miejsc postojowych 

równoległych.  

 

Budowa chodnika w ul. Topolowej - na odcinku od ul. Książkowej do ul. Pasłęckiej 

o długości ok. 330 m wraz ze zjazdami i poszerzeniem jezdni na łukach. 

 

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej - szkoła 

podstawowa dla około 625 dzieci (klasy I-VI) oraz przedszkole dla 125 dzieci w wieku 

3-5 lat wraz zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem 

zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W 2015 r. planowane jest 

zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie 

budowy obiektu; 

Inwestycje w obszarze 1 (2) 



Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej - 10 – oddziałów z pełnym 

wyposażeniem i zapleczem kuchennym,10 sal dla dzieci z sanitariatami oraz 

szatniami i magazynem, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia 

administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz 

plac zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie 

pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych; 

 

Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej - zakup i montaż dmuchanej kopuły o 

średnicy ok. 5 m. wraz z oprzyrządowaniem; 

 

Budowa żłobka przy ul. Odkrytej - 6 – oddziałów, 2-kondygnacje z zapleczem 

kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2015 r. planuje się 

opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. 

 

Inwestycje w obszarze 1 (3) 



Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki - 6 - oddziałów , 2-kondygnacje z zapleczem 

kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2015 r. planuje się 

opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych; 

 

Modernizacja parku przy ul. Strumykowej - doposażenie placu zabaw dla dzieci w 

nowe urządzenia zabawowe, m.in. karuzelę, trapy ruchome, linarium, ściankę do 

wspinaczki, zestaw statek oraz wyposażenie w ławki, kosze na śmieci. Ponadto 

planuje się wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenie terenu; 

 

Realizacja projektu „Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa” - umieszczenie 

tablic z planszami tematycznymi zawierającymi informacje o życiu i twórczości P. 

Picassa, montaż drewnianych zadaszonych konstrukcji z elementami obrotowymi  z 

reprodukcjami dzieł P. Picassa i innych artystów oraz wykonanie tablic rysunkowych, 

gier stacjonarnych i ustawienie elementów małej architektury - ławek, koszy na 

śmieci, ławostołów; 

Inwestycje w obszarze 1 (4) 



Miasteczko Ruchu Drogowego – ul. Światowida / ul. Łącząca - trasy jedno- i 

dwukierunkowe, ronda, skrzyżowania równorzędne z sygnalizacją świetlną, dwie 

pętle tzw. ósemki przeznaczone do doskonalenia techniki jazdy na rowerze, ścieżki o 

nawierzchni asfaltowej z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz symulacja 

przejazdu kolejowego w formie namalowanych torów kolejowych i odpowiednich 

znaków pionowych wraz z sygnalizatorami świetlnymi. Planuje się wyposażenie 

terenu miasteczka w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wykonanie 

ogrodzenia; 

 

Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu – ul. Krzyżówki / ul. Kowalczyka -  

zakup i montaż dwóch betonowo - stalowych stołów do tenisa stołowego; 

 

Wykonanie małej górki saneczkowej dla dzieci na Nowodworach – rejon ul. 

Światowida – o wysokości ok. 6 m. 

Inwestycje w obszarze 1 (5) 



INWESTYCJE W OBSZARZE 2 
NA PODSTAWIE WPF I PLANÓW INWESTYCYJNYCH 



Bezprzewodowy internet na Białołęce – park Henrykowski. Punkty dostępu będą 

aktywne przez 24 godziny 7 dni w tygodniu; 

 

Budowa ul. Marmurowej – na odcinku od ul. Dębowej do granic miasta o długości 

ok. 600 m wraz z usunięciem kolizji, budową chodnika i oświetlenia. W 2015 r. 

planowana jest kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty wywłaszczone pod 

budowę ulicy oraz wykonanie robót dodatkowych związanych z budową ulicy;  

 

Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. 

Skierdowskiej – w 2015 r. planowane jest kontynuowanie wypłaty odszkodowań za 

grunty przeznaczone pod budowę drogi technicznej dla obsługi transportowej m.in. 

Oczyszczalni Ścieków Czajka (ul. Projektowana 1L wraz z przedłużeniem do ul. 

Skierdowskiej); 

 

Inwestycje w obszarze 2 (1) 



Budowa ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi – rozliczenie 

z deweloperem, nabycie własności nieruchomości o powierzchni 2.920 m² 

przewidzianej pod budowę przez dewelopera ulicy Dziatwy oraz nabycie praw do 

przyszłych nakładów poniesionych na utworzenie miejsc parkingowych w ulicy 

Krokwi. W 2015 r. planuje się kontynuowanie czynności związanych z nabyciem 

gruntu; 

 

Przebudowa ul. Wiklinowej -  przebudowa istniejącej jezdni wraz z budową 

chodnika na odcinku od ul. Kołacińskiej do ul. Pułaskiego o długości ok. 180 m; 

 

Przebudowa ul. Raciborskiej -  przebudowa nawierzchni ulicy i chodnika oraz 

wykonanie odwodnienia. W 2015 r. planowane jest wykonanie dokumentacji 

projektowej. 

 

 

Inwestycje w obszarze 2 (2) 



Utworzenie placu zabaw przy osiedlu „Park Dworski” ul. Wałuszewska 24 -  

budowa nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych i 

wyposażenia oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw; 

 

Naprawa nawierzchni chodnikowej przy końcowym przystanku linii 176 - 133 

przy ul. Raciborskiej 16/18 - wymiana 26 płytek chodnikowych o wym. 50x50 (cm) w 

obszarze końcowego przystanku autobusowego "Raciborska 01" dla linii autobusowej 

176 - 133 przy ul. Raciborskiej 16/18. Korzystniejsza - bardziej wytrzymały materiał - 

byłaby wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową w obszarze przystanku; 

 

Ustawienie ławek i koszy w Białołęce Dworskiej - 10 ławek i koszy, przy 

chodnikach głównych ulic osiedla, w miejscach gdzie znajdzie się wystarczająco 

miejsca; 

 

Ul. Smugowa – odcinek 300 m od końca nowej nawierzchni: wykonanie nakładki 

asfaltowej; 

 

 

 

Inwestycje w obszarze 2 (3) 



Ul. Wikingów nr 8 i nr 10 – wykonanie 3 studni chłonnych; 

 

Ul. Dębowa – odcinek od ul. Modlińskiej do początku nawierzchni: rozbiórka trylinki, 

podbudowa tłuczniowa, nakładka asfaltowa; 

 

Ul. Mehoffera – odcinek od końca asfaltu do ul. Raciborskiej: wykonanie nakładki 

asfaltowej;  

 

Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa 

Toruńska - ul. Mehoffera - etap I. Inwestor: ZMID. Termin realizacji inwestycji: 2020 

– 2023. Koszt: 137 mln zł; 

 

Przebudowa oświetlenia  ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych 

Kwiatów. Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich. Termin realizacji inwestycji: 2015. Koszt: 

600 tys. zł; 

 

 

Inwestycje w obszarze 2 (4) 



 

Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu. 

Inwestor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Termin realizacji inwestycji: 2018 - 

2020 . Koszt: 11 mln zł; 

 

Budowa sieci wodociągowej na os. Białołęka Dworska, na os. Dąbrówka 

Grzybowska, na os. Choszczówka. Inwestor: MPWiK. Termin realizacji inwestycji: 

2014 – 2021. 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Dąbrówka Szlachecka, na os. Białołęka 

Dworska, na os. Buków, na os. Dąbrówka Grzybowska oraz pompowni. 

Inwestor: MPWiK. Termin realizacji inwestycji: 2014 – 2021. 

 

Inwestycje w obszarze 2 (5) 



INWESTYCJE W OBSZARZE 3 
NA PODSTAWIE WPF I PLANÓW INWESTYCYJNYCH 



Oświata (budowa żłobków, przedszkoli, szkół); 

Ulice i chodniki (budowa nowych dróg w miejscu 

nieutwardzonych, remonty na już istniejących); 

Kultura (placówki kultury: BOK, biblioteki); 

Rekreacja i sport (place zabaw, boiska). 

Priorytety dzielnicowe 



Bezprzewodowy internet na Białołęce – park Magiczna. Punkty dostępu będą 

aktywne przez 24 godziny 7 dni w tygodniu; 

 

Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek przy ul. Ruskowy Bród – 

Rozbudowa terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek na ul. Ruskowy Bród poprzez 

doposażenie w zabawki i urządzenia plenerowe: linarium - piramida, stoły do ping-

ponga, zestaw zabawek dla dzieci oraz stojaki rowerowe;  

 

Budowa ul. Mańkowskiej – etap I – odcinek od ul. Mochtyńskiej do ul. Ruskowy 

Bród - wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem poprzez 

system skrzynek chłonnych, przebudowę istniejącego przepustu i usunięcie kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem oraz uregulowanie własności gruntu w pasie drogowym na 

odcinku ok. 600 m od ul. Ruskowy Bród do końca zabudowy. W 2015 r. planowana 

jest wypłata odszkodowań za nieruchomości, które zostaną wywłaszczone pod 

budowę ulicy; 

Inwestycje w obszarze 3 (1) 



Budowa ul. Twórczej - na odcinku od ul. Juranda ze Spychowa o długości około 600 

m wraz z oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych i przebudową 

urządzeń teletechnicznych. W 2015 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie 

robót budowlanych oraz wypłacenie odszkodowań za grunty wywłaszczone pod 

budowę ulicy; 

 

Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL (Verdiego) - w 2015 r. 

planowane jest kontynuowanie wypłaty odszkodowań za nieruchomości 

przeznaczone pod budowę ulicy Projektowanej 17 KL (Verdiego); 

 

Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej  - w 2015 r. planowana jest wypłata 

odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Kroczewskiej; 

 

Wykup gruntu pod ul. Słodką - w2015 r. planowane jest nabycie na rzecz m.st. 

Warszawy własności nieruchomości zajętej pod ul. Słodką; 

Inwestycje w obszarze 3 (2) 



Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - 

rozliczenie z deweloperem  - wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na 

rzecz m. st. Warszawy w ramach realizacji umowy zawartej z deweloperem; 

 

Modernizacja ul. Zdziarskiej  - poszerzenie jezdni i budowa chodników. W 2015 r. 

planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem chodnika na odcinku do ul. 

Olesin oraz poszerzenie istniejącej jezdni w celu uruchomienia komunikacji miejskiej 

w ul. Zdziarskiej od ul. Ruskowy Bród w kierunku ul. Kroczewskiej. Zakończenie robót 

planowane jest na 2016 r.; 

 

Budowa chodnika w ul. Berensona - na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej o 

długości ok. 370 m wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania oraz wykupem 

gruntów z przestawieniem ogrodzeń i naniesień. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie 

prac związanych z wykupem gruntów; 
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Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem - dla około 

800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw oraz salą 

widowiskową. W 2015 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych w zakresie 

budowy sali widowiskowej oraz zakup wyposażenia technicznego i nagłośnienia;  

 

Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej - dla około 650 

dzieci (klasy I-VI) oraz gimnazjum dla 400 uczniów wraz z zapleczem świetlicowym, 

parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, 

dojściem i dojazdem. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, 

uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie budowy obiektu; 

 

Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara - o 4 nowe oddziały wraz z 

rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. W rozbudowanym 

obiekcie planowane są 4 sale dla dzieci z sanitariatami przy salach z niezbędnym 

zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet logopedy, gabinet psychologa, 

pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia komunikacyjne i 

techniczne oraz plac zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac 

projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.  
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Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej - 6-oddziałowe przedszkole z pełnym 

wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci z 

sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem (szatnie, magazyn), gabinet 

logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia administracyjne, sala wielofunkcyjna, 

pomieszczenia komunikacyjne i techniczne oraz plac zabaw. W 2015 r. planowane 

jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 

rozpoczęcie prac budowlanych; 

 

Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca - w formule "projektuj i buduj" 6 - 

oddziałowy żłobek. Planowana jest budowa 2- kondygnacyjnego budynku z 

zapleczem kuchennym i pełnym wyposażeniem oraz placem zabaw. W 2015 r. 

planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac 

budowlanych. 
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Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka - 6-

oddziałowe przedszkole z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 

oddziały żłobka. W obiekcie planowane jest 6 sal dla dzieci w wieku przedszkolnym z 

salą wielofunkcyjną z sanitariatami przy salach oraz z niezbędnym zapleczem 

(szatnie, magazyn). Dla dzieci żłobka: 2 sale bawialnia/jadalnia, 2 sale sypialne z 

sanitariatami, 2 sale ruchowe, 2 łazienki, 2 przewijalnie i 4 pomieszczenia 

gospodarcze, 6 sal administracyjnych, gabinet  logopedy, gabinet psychologa, 

pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia techniczne oraz zagospodarowanie terenu 

z placem zabaw. W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, 

uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych; 

 

Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta – 

inwestor: Zarząd Dróg Miejskich. Termin realizacji inwestycji: 2015. Koszt: 100 tys. zł; 

 

Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. 

Berensona – inwestor: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Termin realizacji 

inwestycji: 2015 – 2017. Koszt: 21,2 mln zł; 
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Budowa sieci wodociągowej w ul. Warzelniczej  na odc. ul. Białołęcka – ul. 

Hemara i w ul. Hemara. Inwestor: MPWiK. Termin realizacji inwestycji: 2014 - 2021. 

 

Budowa magistrali w ulicy: Daniszewskiej, Szlacheckiej, P. Włodkowica, 

Białołęckiej, Wielkiego Dębu na odc. ul. Szlachecka – ul. Echa Leśne oraz w ul. 

Echa Leśne na odc. ul. Wielkiego Dębu – ul. Śliwkowa. Inwestor: MPWiK. Termin 

realizacji inwestycji: 2014 – 2021. 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni ul. Ostródzkiej, ul. Ojca Aniceta. Inwestor: 

MPWiK. Termin realizacji inwestycji: 2014 – 2021. 
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INFORMACJE PRAKTYCZNE 



MAPA ULIC 

„W ZARZĄDZIE” 
www.bialoleka.waw.pl 

żółte – ZDM 

szare – Urząd Dzielnicy 



MAPA WŁASNOŚCI 
www.um.warszawa.pl 

www.bialoleka.waw.pl 

1. 2. 



ZADANIA WŁASNE  

m.st. WARSZAWY 

Budowa: dróg, chodników, oświetlenia, parkingów lub miejsc parkingowych, 

ścieżek rowerowych, parków, placów zabaw, placówek oświatowych, boisk 

sportowych, placówek kulturalnych - w tym bibliotek, pomników, placówek 

społecznych 

Remonty: infrastruktury drogowej, placówek oświatowych, kulturalnych, 

społecznych, infrastruktury sportowej 

Ochrona Środowiska: sprzątanie, sadzenie roślinności, wycinka drzew 

zagrażających bezpieczeństwu, dokarmianie zwierząt 

Organizacja imprez: kulturalnych, sportowych, społecznych 

Informacja: za pomocą narzędzi komunikacyjnych (internet, profile 

społecznościowe, gazety), budowa internetowej sieci bezprzewodowej 

Obsługa mieszkańców: sala WOM, internet 

 



 www.bialoleka.waw.pl 

   Białołęcki koordynator ds. budżetu partycypacyjnego  

   Anna Rurka 

   arurka@um.warszawa.pl 

   tel. 22 51 03 353 

 Budżet Partycypacyjny dla Dzielnicy Białołęka 

 m.st. Warszawy 

 KONTAKT 



DZIĘKUJĘ 


