
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017r

Uchwała Nr 21/2017
Rady Osiedla Muranów

w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
z dnia 18 kwietnia 2017 r

w  sprawie  wystąpienia  do  Zarządu  Dzielnicy  Śródmieście  oraz  Zakładu  Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście o remont podwórka między budynkami L.Zamenhofa 10
a L.Zamenhofa 10 A (dz. nr 33 z obr. 5-01-06 stanowiąca wł. m.st. Warszawy)
Na podstawie § 3  oraz §9 ust 1 pkt. 2) i 3) Statutu Osiedla w dzielnicy Śródmieście oraz p-ktu 7)
Załącznika  do tegoż Statutu ,  stanowiącego Załącznik  nr  1  do Uchwały Nr  151/18/2016 Rady
Dzielnicy Śródmieście, Rada Osiedla uchwaliła, co następuje:

§ 1

1. Rada Osiedla podjęła decyzję o złożeniu wniosku do Zarządu Dzielnicy Śródmieście oraz do
ZGN  w  Dzielnicy  Śródmieście  o  przeprowadzenie  kompleksowego  remontu  terenu
położonego między budynkami L.Zamenhofa 10 i L.Zamenhofa 10A w tym przystosowania
go do ruchu osób niepełnosprawnych i  wyznaczenia  na  tym terenie  ograniczonej  ilości
miejsc parkingowych

2. Wniosek  wraz  z  uzasadnieniem  jest  załącznikiem  do  niniejszej  uchwały  i  stanowi  jej
integralną część.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 3 dni od podjęcia

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

  Przewodniczący Rady Osiedla Muranów



Wniosek
do Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

oraz
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście

Na podstawie Uchwały nr 21 z dnia 18 kwietnia 2017 r.  Rady Osiedla 
Muranów, Zarząd  Osiedla  wnioskuje o:

1. przeprowadzenie kompleksowego remontu terenu wewnętrznego pomiędzy 
budynkami L.Zamenhofa 10 i L.Zamenhofa 10A obejmującego m.in.:

a. remont ciągów pieszych umożliwiający poruszanie się osób 
niepełnosprawnych (m.in. mieszkańców akademika UW przy ul. 
Zamenhofa 10A)
b. remont zniszczonych i uszkodzonych latarni parkowych m.in. w okolicy 
budynku Zamenhofa 10A
c. remont nawierzchni drogi wewnętrznej obejmujący m.in. wyznaczenie 
ograniczonej ilości miejsc parkingowych oraz zabezpieczenie terenów 
zieleni osiedlowej przed „dzikim” parkowaniem pojazdów
d. renowacji zieleni

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

                  Przewodniczący Zarządu Osiedla Muranów



Uzasadnienie
do wniosku z Uchwały nr 21/2017 RO Muranów

Rada Osiedla Muranów otrzymała w kwietniu 2017 r pismo mieszkańców i Zarządu
Wspólnoty Zamenhofa 10 adresowane do ZGN Śródmieście z prośbą o renowację terenu
położonego między budynkami Zamenhofa 10 i 10 A (pismo w załączeniu)
Po  dokonaniu  wizji  lokalnej  i  dokumentacji  fotograficznej  przez  przedstawicieli  rady
stwierdzono, że:

– teren jest zaniedbany i zdewastowany
– urządzenia  techniczne  (latarnie)  są  uszkodzone  z  zewnątrz  (grożą  porażeniem

prądem) 
– ilość  latarni  ogrodowych  i  ich  jakość  nie  zapewnia  odpowiedniego  oświetlenia

terenu
– ścieżki i trakty piesze są zdewastowane m.in. przez wjeżdżające tam samochody i w

znaczny  sposób  utrudniają  poruszanie  się  osób  niepełnosprawnych  (w  tym
mieszkańców akademika z Zamenhofa 10A)

– samochody osobowe nagminnie parkują na terenach zieleni oraz na ścieżkach dla
pieszych

Jednocześnie  informujemy,  że  akademik  (Dom  Studencki  UW)  jest  miejscem,  gdzie
mieszkają nie tylko studenci polscy, ale też z innych krajów a teren wokół tego domu
stanowi kontrast między standardem akademika a jego otoczeniem.
Ponadto  teren  ten  jest  bezpośrednim  zapleczem  terenów  wokół  MHŻP  licznie
odwiedzanego przez wycieczki  z  Polski  i  całego świata i  korzystających z przejść przez
okoliczne  ciągi  piesze.  Jest  więc  w  tym  stanie  wizytówką  świadczącą  o  braku
gospodarności i nadzoru właścicielskiego.
Dlatego też rada po dokonaniu wizji  terenu i  sporządzeniu dokumentacji  fotograficznej
podjęła  uchwałę  wnioskującą  o  pilną  rewitalizację  i  uporządkowanie  tego  fragmentu
osiedla.
Załączamy  dokumentację  fotograficzną  przedstawionych  nieprawidłowości,  zaniedbań  i
bezkarnego naruszania prawa na tym terenie.




