
powierzchnia: 73,04 km2

liczba ludności: 75 540 os.

gęstość zaludnienia: 1 034 os./km2

tempo przyrostu ludności: ok. 5 000 os./rok

budżet: ok. 200 mln zł (2008) 

wydatki inwestycyjne: ok. 70 mln zł (2008)

liczba realizowanych inwestycji: 86 (2008-12)

pokrycie planami miejscowymi: 30%

użytki rolne: 2 348 ha

lasy: 900 ha

pomniki przyrody: 85

liczba radnych: 23

w liczbach
ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa

tel.(022) 676 66 03, 676 76 70

strona internetowa: www.bialoleka.waw.pl
e-mail: dzielnica@bialoleka.waw.pl

Urząd Dzielnicy Białołęka

Przewodniczący Rady: Paweł Tyburc

przyjęcia interesantów: poniedziałki 16.30-18.00

Rada Dzielnicy

Burmistrz: Jacek Kaznowski
Z-ca Burmistrza: Piotr Smoczyński
Z-ca Burmistrza: Andrzej Opolski

przyjęcia interesantów: poniedziałki 15.00-18.00

Zarząd Dzielnicy

Przygotowano w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Białołęka 
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tu mieszkam !

Dzielnica Białołęka

Wczoraj
Białołęka swoją nazwę zawdzięcza istniejącej
niegdyś na tym obszarze wsi szlacheckiej. 
W 1425 roku otrzymała prawa lokacyjne-
chełmińskie.

W okresie od XV w. do XVIII w. wielokrotnie 
zmieniali się właściciele gruntów. Wśród 
najbardziej znamienitych byli: rodzina Gołyń-
skich, Wawrzyniec Gembicki-biskup chełmiński, 
król Jan II Kazimierz Waza oraz Pani Szamoc-
ka-miecznikowa warszawska.

W wieku XIX Białołęka była częścią Bródna, 
a na jej terenie znajdowały się osiedla: Alek-
sandrów, Annopol, Brzeziny, Konstantynów, 
Marywil, Różopole i Ustronie. 

Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 
Białołęka dzieliła się na Białołękę Dworską 
i Białołękę Szlachecką.

W 1951 roku znalazła się w granicach admini-
stracyjnych Warszawy.

Dzisiaj
Od 2002 roku Białołęka jest jedną spośród 
18 dzielnic warszawskich i drugą dzielnicą 
pod względem zajmowanej powierzchni.

Obecnie Białołęka jest jedną z najszybciej 
rozwijających się dzielnic Warszawy. Szybkie 
tempo rozwoju zawdzięcza dużej powierzchni 
terenów wolnych pod zabudowę. Tutaj najszyb-
ciej w stolicy powstają nowe osiedla mieszka-
niowe, zasiedlane głównie przez młode rodziny.

Jest również postrzegana jako spokojna część 
Warszawy, pozbawiona wielkomiejskiego ha-
łasu. Rozległe tereny leśne stwarzają dosko-
nałe warunki do spędzania wolnego czasu 
na łonie natury. Dodatkowym atutem Białołęki 
jest  Kanał Żerański, który upatrzyli sobie
 wędkarze i amatorzy sportów wodnych. 

Jutro
Wykorzystanie istniejących warunków, 
zrównoważony rozwój inwestycyjny dzielnicy 
i dbałość o zachowanie różnorodności środo-
wiska naturalnego to wyzwanie dla Białołęki. 

W najbliższych latach kluczowymi inwestycja-
mi będą: budowa mostu Północnego, który 
połączy Białołękę z lewobrzeżną częścią 
Warszawy, a także modernizacja najważniej-
szych ulic w dzielnicy: Modlińskiej i Płochociń-
skiej.

W sąsiedztwie Portu i Kanału Żerańskiego 
powstanie Centrum Sportów Wodnych z torami 
wioślarskimi. 

Planowana jest budowa obiektów kulturalnych, 
takich jak Multimedialne Centrum Naukowo-Kul-
turalne. Mają również powstać: hala widowisko-
wa oraz Aquapark. Kontynuowana będzie budo-
wa nowoczesnych żłobków, przedszkoli i szkół.

fot. Dorota Nowakowska

Projekt.indd   2 08-03-05   13:12:46


