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Załącznik 
do Uchwały nr 16/2017 

Rady Osiedla MURANÓW
z dnia 25 stycznia 2017 r

 Zapytanie

W 2014 roku na wniosek mieszkańców Rada Osiedla Muranów przystąpiła 
do zbierania podpisów pod inicjatywą nadania nazwy Skwer im. Szpitala 
Ewangelickiego terenowi położonemu między budynkami Nowolipie 9/11, 
Karmelicka 2. 2A, 2B, Al.Solidarności 78 oraz 78A.

Wniosek w sprawie nadania nazwy w.wym placykowi w 2015 r. poparła 
Komisja Ładu Przestrzennego a w październiku 2015 roku Rada Dzielnicy 
uchwaliła stanowisko nr 7/2015 popierające wniosek mieszkańców (wniosek ten 
podpisało również ilu radnych dzielnicy).

Niestety zarówno Zespół ds.Nazewnictwa Miejskiego jak i Komisja 
Nazewnictwa w grudniu 2015 r uznały, że skwer ten nie powinien nosić nazwy 
upamiętniającej zasłużony dla miasta szpital. Przy czym nawet Przewodnicząca 
Komisji Nazewnictwa w RW stwierdziła w rozmowie, że jest przeciwniczką 
nazywania obiektów nazwami instytucji (!).

Po wysłaniu przez Zarząd Osiedla w styczniu 2016 r pisma z protestem 
przeciw takiemu potraktowaniu inicjatywy mieszkańców oraz  interwencji 
przedstawiciela Rady Osiedla w Zespole ds. Nazewnictwa Miejskiego, zespół w 
kwietniu 2016 r zmienił swoją opinię i ostatecznie uznał wolę mieszkańców, ale pod 
warunkiem wcześniejszej modernizacji i rewitalizacji skweru ( tak jakby mieszkańcy 
mieli własnym kosztem przeprowadzić rewitalizację). 
Ostatecznie Komisja Nazewnictwa Miejskiego RW w maju 2016 r przyjęła podobne 
stanowisko :
punkt 9 protokółu z posiedzenia Komisji Nazewnictwa Miejskiego z 11 maja 2016 r :
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W 2016 roku ZGN w Śródmieściu na wniosek Zarządu Osiedla i 
mieszkańców przystąpił do opracowywania projektu rewitalizacji skweru. 
Przygotowana została wstępna wersja, którą na spotkaniu zorganizowanym w 
Radzie Osiedla oraz na dyżurach rady, konsultowali mieszkańcy Muranowa.
Wnioski z konsultacji zostały przekazane do ZGN-ADK1 i na ich podstawie powstał 
projekt techniczny całościowej rewitalizacji skweru pozytywnie przyjęty przez 
mieszkańców.
W ramach realizacji projektu w roku 2016 zostały usunięte stare, obumierające 
drzewa oraz krzewy, przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzewostanu a także 
przeprowadzono wstępne nasadzenia krzewów w miejscach, gdzie nie będzie 
ingerencji budowlanych.

Jednakże, aby dalej procedować sprawę nadania nazwy temu obiektowi 
miejskiemu zarówno Rada Osiedla jak i Rada Dzielnicy powinny mieć informacje o 
planie prac nad rewitalizacją skweru

W związku z powyższym Rada Osiedla Muranów składa do Zarządu 
Dzielnicy wniosek o uzyskanie informacji z Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście:

– w jakim terminie możliwe będzie zakończenie rewitalizacji skweru 
położonego między budynkami Karmelicka 2, 2A, 2B, Nowolipie 9/11, 
Al.Solidarności 78A oraz Al.Solidarności 78 według opracowanego na zlecenie 
ZGN Śródmieście projektu uwzględniającego potrzeby i wnioski mieszkańców

– jakie jest aktualnie zaawansowanie prac nad rewitalizacją skweru
A także:

– czy w związku ze stanowiskiem Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Biura Kultury 
UM  (stanowisko w załączeniu) oraz stanowiskiem Komisji Nazewnictwa  Rady 
Warszawy ( fragment protokółu Komisji zacytowany wyżej) dotyczącym 
nadania nazwy w.wym. obiektowi, Zarząd Dzielnicy lub jednostka 
samorządowa zarządzająca tym terenem (ZGN-Śródmieście) wystąpiły do 
Komisji Nazewnictwa RW z informacją o projekcie rewitalizacji, aktualnym 
zaawansowaniem prac i terminie zakończenia realizacji tego projektu

Liczymy na to, że dysponując powyższymi informacjami Rada Osiedla Muranów wraz z 
Radą Dzielnicy Śródmieście będą w stanie skutecznie doprowadzić do nadania nazwy 
temu obiektowi.

Przewodniczący Rady Osiedla

          Ryszard Krzysztofowicz
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