
Uchwała Nr 24/2017
Rady Osiedla Muranów

w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
z dnia 17 maja 2017 r

w sprawie wystąpienia do Rady Dzielnicy z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą nadania
nazwy „Skwer Szpitala Ewangelickiego” skwerowi zlokalizowanemu między budynkami
Karmelicka 2, 2A, 2B, Al.Solidarności 78 A oraz Nowolipie 9/11 
 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 6) oraz § 9 ust 1 pkt. 5) Statutu Osiedla w Dzielnicy
Śródmieście,  stanowiącego Załącznik  nr  1  do  Uchwały  Nr  151/18/2016  Rady Dzielnicy
Śródmieście a także na podstawie §25 pkt. 9) Statutu Dzielnicy Śródmieście, Rada Osiedla
uchwaliła, co następuje:

§ 1

1. Rada Osiedla występuje do Rady Dzielnicy z wnioskiem o podjęcie uchwały w 
sprawie nadania nazwy  „Skwer Szpitala Ewangelickiego” skwerowi między 
budynkami Karmelicka 2, 2A, 2B, Al.Solidarności 78 A oraz Nowolipie 9/11 

2. Rada Osiedla występuje z wnioskiem wym. w pk-cie 1 § 1 na wniosek podpisany 
przez ponad 200 mieszkańców, zarządy sąsiednich wspólnot mieszkaniowych oraz 
Zarząd firmy deweloperskiej BELGRAVIA

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Osiedla Muranów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 3 dni od podjęcia

............................................
Ryszard Krzysztofowicz

  Przewodniczący Rady Osiedla Muranów



Uzasadnienie 
do Uchwały nr 24/2017

Rada Osiedla składa wniosek do Rady Dzielnicy o podjęcie uchwały w sprawie 
nadania nazwy skwerowi  zlokalizowanemu między budynkami Karmelicka 2, 2A, 2B, 
Al.Solidarności 78 A oraz Nowolipie 9/11 ponieważ:

1. mieszkańcy i Rada Osiedla, a po zakończeniu kadencji rady, Zarząd Osiedla 
Muranów od 2014 roku występują o nadanie nazwy w.wym skwerowi

2. Rada Dzielnicy na wniosek Zarządu Osiedla w 2015 r uchwaliła Stanowisko nr 
7/2015 i wystąpiła z nim do Rady Miasta 

3. stanowisko to zostało w 2015-2016 r de facto odrzucone przez Komisję 
Nazewnictwa w Radzie Warszawy

4. po wielokrotnych interwencjach w Komisji Nazewnictwa Miejskiego oraz w Zespole 
Nazewnictwa w Biurze Kultury i Promocji UM a także po opracowaniu w 2016 r na 
wniosek mieszkańców i Zarządu Osiedla, na zlecenie ZGN-u, projektu rewitalizacji 
skweru Przewodnicząca Komisji Nazewnictwa Rady Miasta zdecydowała, że ta 
sprawa będzie przedmiotem obrad komisji w najbliższym czasie

5. na koniec – mieszkańcy i Rada Osiedla kadencji 2016-2020 uznali, że to mieszkańcy 
powinni mieć decydujący wpływ na nazwy obiektów na terenie ich osiedli, a rady 
osiedli i Rada Dzielnicy powinny występować z uchwałami dotyczącymi nazw 
obiektów w dzielnicy i to te uchwały powinny decydować o nazewnictwie w 
dzielnicach a Rada Miasta powinna uszanować decyzje mieszkańców,

6. nadanie nazwy skwerowi  pociąga za sobą wyłącznie koszt zamontowania 2 
tablic z nazwą skweru finansowanych z budżetu Dzielnicy 

Dlatego też Rada Osiedla podjęła powyższą Uchwałę


