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Warszawa, 31 marca 2015 roku 

 

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer 

Pana Norberta Szczepańskiego 

INTERPELACJA NR  ………… 

w sprawie: uregulowania nazewnictwa jednej z ulic w osiedlu Sadul   

Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku składam 

niniejszą interpelację w sprawie uregulowania nazewnictwa jednej z ulic w osiedlu Sadul.   

Odcinek ulicy biegnący wzdłuż torów kolejowych, po ich zachodniej stronie, na odcinku pomiędzy ulicą 

Zwoleńską a ulicą Lucerny w osiedlu Sadul, nazywany jest naprzemiennie ulicą Patriotów i ulicą Kazimierza 

Szpotańskiego. Większość warszawskich map drukowanych, w tym także niektóre mapy internetowe używają 

nazwy „Patriotów” dla tego odcinka ulicy. Nazwa „Patriotów” jest również używana przy nadawaniu 

numerów porządkowych kolejnym posesjom w tym mrejonie. Niektóre mapy warszawskie, w tym niektóre 

mapy internetowe używają nazwy „Kazimierza Szpotańskiego”. Zakład Transportu Miejskiego w Warszawie 

do opisu tras autobusów komunikacji miejskiej używa również nazwy „Kazimierza Szpotańskiego”. 

Zgodnie z wyjaśnieniem Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy w piśmie do Przewodniczącego 

Zarządu Osiedla Sadul z dnia 28 kwietnia 2014 roku dla przedmiotowego odcinka ulicy, formalnie, zgodnie z 

uchwałą nr 36 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 28 lutego 1989 roku powinna być stosowana nazwa 

„Kazimierza Szpotańskiego”. Jednakże od momentu powstania pierwszych zabudowań przy tym odcinku 

ulicy rozpoczęto nadawanie im numerów porządkowych od ulicy Patriotów.  

Zwracam się z prośbą o uregulowanie nazewnictwa przedmiotowego odcinka ulicy, w taki sposób, aby 

stosowana była dla niego jedna i ta sama nazwa.  

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer wnoszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 

Załącznik: 

 Pismo Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Sadul z dnia 28 

kwietnia 2014 roku 

 Uchwała nr 36 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 28 lutego 1989 roku 


