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dotycząca planów zmiany nazwy ul. Związku Walki Młodych (ZWM). 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

w związku z medialnymi doniesieniami jakoby rada m.st. Warszawy przygotowuje zmianę nazwy  

ul. Związku Walki Młodych, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy zmiana była lub będzie konsultowana z zainteresowanymi mieszkańcami ul. ZWM lub władzami SMB 

„Stokłosy” (forma konsultacji/czas)? 

2. Czy władzom Warszawy znamy jest wyrok NSA (sygn. Akt I SA 1860/97) z 26.02.1998 r., który stwierdził 

nieważność zaskarżonej uchwały rady m.st. Warszawy zmieniającą nazwę ul. ZWM? 

3. Czy władzom miasta znane są wyniki ankiety jaką przeprowadziła SBM „Stokłosy” wspólnie z Radą 

Nadzorczą  w 2004 r. W ankiecie tej wzięło udział 2 087 osób, z tego mieszkańców 2 054 osoby, najemców 

lokali użytkowych 33 osoby. Za zmianą nazwy ulicy ZWM wypowiedziało się 71 osób, co stanowiło 3,40% 

ogólnej liczby uczestników ankiety. Przeciw zmianie nazwy ulicy ZWM, wypowiedziało się  

2 016 osób, co stanowi 96,60% ogólnej liczby uczestników ankiety. 

4. Czy miasto posiada dokładne wyliczenia, ile zmiana nazwy ulicy będzie kosztowała mieszkańców, firmy 

zarejestrowane przy tej ulicy oraz jakie koszty zostaną poniesione przez członków SMB Stokłosy w związku ze 

zmianą oznakowania domów? Ile pieniędzy będzie kosztowała zmiana nazwy obiektów użyteczności 

publicznej (SP nr 319, przedszkole nr 385) oraz ile wyniosą inne koszty z jakimi należy się liczyć przy tego typu 

zmianach? Proszę o przedstawienie wszystkich szczegółowych kosztów związanych z ewentualną zmianą 

nazwy ul. ZWM. 

5. Jakie działania podjęła już rada m.st. Warszawy w związku ze zmianą nazwy ul. ZWM oraz jakie kolejne 

działania zostaną podjęte w tej sprawie (harmonogram/główne działania). 

6. Dlaczego tak ważne zmiany są procedowane przez radę m.st. Warszawy podczas okresu wakacyjnego? 

Pragnę poinformować, że otrzymuję liczne sygnały od mieszkańców, którzy są zdeterminowani podjąć 

wszelkiego typu działania zmierzające do zachowania obecnie funkcjonującej nazwy ulicy Związku Walki 

Młodych. 
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