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W odpowiedzi na Pi~~~ dnia 8 kwietnia 2014 r. dotyc-1acelprawidlowej nazwy jednejz ulic w Dzielnicy Wawer m,At. Warszawy, uprzejmie wyjasniam:

- nazwa "ulica Patriotów" nadana zostala Uchwala nr 27 Rady Narodowej
m.st. Warszawy z dnia 9 wrzesnia 1954 r. (Dz. Urz. Rady Narodowej m. st. Warszawy
nr 10 z dnia 25 maja 1954 r., poz. 30

- "Spis ulic i placów m.st. Warszawy wg stanu na dzien 30 listopada 1975 r."
opracowany przez Wydzial Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Stolecznego
Warszawy okreslal jej zasieg w nastepujacy sposób: A Brucknera - Lucerny
/VIII Poprzeczna/,

- uchwala nr 36 Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnie 28 lutego 1989 r. zmienila
"nazwe odcinka ulicy Patriotów, od konca t.zn. od ulicy Lucerny do ulicy Zeganskiej,
na nazwe im. Kazimierza Szpotanskiego" (kopia uchwaly w zalaczeniu),

- jak nalezy wnioskowac z powyzszego zapisu uchwalodawca mial na mysli obie
jezdnie ulicy Patriotów tj. wschodnia od ul. Zeganskiej do ul. VIII Poprzecznej
i zachodnia od ul. Zwolenskiej do ul. Lucerny,

- w konsekwencji zmiany nazwy ulicy dokonano zmiany numerów porzadkowych na
odcinku od ul. Zeganskiej do ul. VIII Poprzecznej, faktyczna zmiana dotyczyla
wylacznie wschodniej strony ulicy, gdyz po stronie zachodniej nie bylo wówczas
zadnych numerów porzadkowych od ulicy Patriotów,

- w pózniejszym okresie, przy jezdni zachodniej, na odcinku pomiedzy ul. Zwolenska
i ul. Lucerny, nadano numery porzadkowe od ulicy Patriotów,

- w zwiazku z powyzszym obecnie wschodnia jezdnia funkcjonuje jako ulica Kazimierza
Szpotanskiego a jezdnia zachodnia jako ulica Patriotów.

Doprowadzenie do tego, aby obie jezdnie nosily nazwe ul. Kazimierza Szpotanskiego
wiazaloby sie ze zmiana numerów porzadkowych budynków polozonych przy przedmiotowej
ulicy, na odcinku od ul. Zwolenskiej do ul. Lucerny, co ze wzgledu na koszty spoleczne, nie
wydaje sie uzasadnione.

Osoba do kontaktów w sprawie jest Jacek Sawicki tel. 22-443-17-41, e-mail
isawicki@um.warszawa.pl.
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