
                                                                                              
 

 
 

 
 
 

Deklaracja Burmistrza Dzielnicy Włochy 
m. st. Warszawy 

dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów mieszkańców  
Nowych i Starych Włoch 

 
Jako Burmistrz Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, oceniając obecną sytuację i 
liczne postulaty mieszkańców, za najważniejsze problemy lokalne uznaję: 
 

• Brak planów miejscowych i chaos urbanistyczny postępujący na terenie osiedla 
Włochy; 

• Uciążliwość lotniska im. F.Chopina i grożącą  dalszą jego rozbudowę;  

• Paradoksalną i niebezpieczną sytuację komunikacyjną – osiedle otoczone ze 
wszystkich stron planowanymi drogami szybkiego ruchu i obecny brak 
przepustowości dróg łączących osiedle z pozostałą częścią Warszawy, stwarzający 
zagrożenia bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci; 

• Brak przestrzeni integracyjnych, obiektów rekreacyjno-sportowych, przedszkola, 
nieutwardzone drogi; 

• Wygląd osiedla, który nie odpowiada aspiracjom mieszkańców, w tym pod 
względem utrzymania czystości i dbałości o jego wizerunek.  

 

 
W trakcie obecnej kadencji (2006-2010) będę się starał wraz z Zarządem 
Dzielnicy Włochy rozwiązać lub niwelować te problemy, poprzez: 

• Konsekwentne prezentowanie stanowiska władz samorządu lokalnego zgodnego z 
wolą i staraniami mieszkańców o zachowanie charakteru osiedla domów 
jednorodzinnych w zieleni i Miasta-Ogrodu w osiedlach Nowych i Starych Włoch. 
Będę przeciwdziałał praktykom stawiania bloków pomiędzy domami 
jednorodzinnymi. Mieszkańcy mogą liczyć w tej kwestii na moje wsparcie. 

• Inicjowanie współpracy z Prezydentem m.st.Warszawy i mieszkańcami w 
przeciwdziałaniu rozbudowie i szkodliwej dla dzielnicy Włochy działalności  portu 
lotniczego na Okęciu; 

• Budowę przedszkola dla osiedli Chrobry i Solipse na posesji ..... , najpóźniej w 
roku ................, a ulicy Zapustnej w roku ...........................; 

• Budowę do 2009r dwóch obiektów (zieleńca i placu zabaw dla dzieci) na północ od 
ul. Popularnej; 

• Podjęcie w 2007 r uzgodnień ze Spółką należącą do grupy kapitałowej PKP i 
realizację w latach następnych współfinansowania z budżetu dzielnicy/miasta 
stołecznego Warszawy remontu stacji i tunelu PKP we Włochach; 

 
 
 



Deklaracja podjęta w wyniku pierwszej debaty z mieszkańcami Włoch w dniu 
30.03.2007, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy w ramach 

akcji „Masz głos masz wybór” 

 
 

 
 
 

W 2007 roku zamierzam: 
 

• (Wspólnie ze stowarzyszeniem) zorganizować (wesprzeć organizacyjnie) debatę 
na temat planów miejscowych i ładu urbanistycznego we Włochach z udziałem 
m.in. Przedstawicieli władz i biur Miasta Stołecznego Warszawy, w których 
kompetencjach są decyzje i działania dotyczące tego problemu. Zarząd Dzielnicy 
dołoży wszelkich starań, aby zapewnić właściwą reprezentację Urzędników 
Ratusza, aby mogły być podjęte wiążące deklaracje dotyczące terminów 
zatwierdzenia planów i zachowania charakteru Miasta-Ogrodu Włochy;  

 
• Podjąć starania, aby w porozumieniu z Prezydentem Miasta wystąpić z inicjatywą 

obywatelską (?) do Sejmu o zmianę ustawy w sprawie podatku od nieruchomości 
PPL, który w całości powinien, zdaniem mieszkańców Włoch, wpłynąć do budżetu 
Dzielnicy Włochy, jako częściowa rekompensata wyrządzonych szkód i istniejących 
uciążliwości; 

 
• Dokonać (siłami Urzędu Dzielnicy we współpracy z przedstawicielami rodziców) 

analizy bezpieczeństwa dróg dojścia do włochowskich szkół oraz sporządzić i 
zrealizować najpóźniej w 2008r koncepcję poprawy/uzupełnienia bezpiecznej drogi 
do szkoły; 

 
• Udostępnić do konsultacji mieszkańców koncepcję kompleksu planowanego na 

terenie Fortu Włochy (lub w innej lokalizacji Starych Włoch) wraz z 
harmonogramem jego realizacji, a w sezonie 2007/2008 zapewnić profesjonalne 
zorganizowanie ogólnodostępnego lodowiska na terenie Starych Włoch; 

 
• Przyjąć wspólnie z organizacjami pozarządowymi Program dbałości o wygląd i 

wizerunek Włoch, obejmujący m.in: 
- Zwiększenie i utrzymanie do końca 2008 r zwiększonej liczby publicznych 

pojemników (na odpady wielkogabarytowe i selektywną zbiórkę materiałów 
wtórnych) przy równolegle prowadzonej akcji promocyjno-informacyjnej na 
rzecz dbałości o wspólne dobro i ochronę środowiska w dzielnicy,  

- sukcesywne nasadzanie zieleni i zapewnienie środków na jej utrzymanie,  
- wprowadzenie na ulice i skwery obiektów małej architektury. 
- harmonogram doprowadzenia systemu i form oświetlenia publicznego 

Włoch do standardów europejskich 21 wieku.  
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2007 roku                           
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Michał Wąsowicz                  
 
 

 


