
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/672/2016 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  

w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych 

szkół podstawowych w dzielnicach Mokotów i Ursynów 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXXIII/1894/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. 

Woj. Maz. poz. 13599, z późn. zm.
1)

) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części dot. dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poz. 15 otrzymuje brzmienie: 

15. Szkoła Podstawowa nr 191 

im. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego 

w Warszawie, 

ul. Bokserska 30 

Klasy 

I-VI 
- od strony północnej: 

osią ul. Marynarskiej  

od zachodniej granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Mokotów do  

ul. W. Rzymowskiego, osią 

ul. W. Rzymowskiego  

do ul. Gotarda, osią  

ul. Gotarda do  

ul. Orzyckiej, osią  

ul. Orzyckiej do 

ul. Z. Modzelewskiego, 

wschodnią stroną 

ul. Z. Modzelewskiego, 

osią al. Wilanowskiej na 

odcinku od  

ul. Z. Modzelewskiego  

do ul. Puławskiej; 

 

- od strony wschodniej : 

osią ul. Puławskiej na 

odcinku od al. 

Wilanowskiej do 

południowej granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Mokotów; 

 

 

ul. Bartłomieja, ul. Blacharska, 

ul. Bogunki, ul. Bokserska,  

ul. Cybernetyki, ul. Gotarda,  

ul. Granitowa,  

ul. P. Gruszczyńskigo,  

ul. Irysowa, ul. Jadźwingów, 

ul. Kłobucka, ul. Kolady,  

ul. Komputerowa, al. Lotników 

– strona parzysta od nr 2 do  

nr 22 oraz nr nieparzysty 1,  

ul. Łączyny – od nr 8,  

ul. H. Małkowskiego,  

ul. Marynarska – strona 

nieparzysta, ul. Modra,  

ul. Z. Modzelewskiego – strona 

parzysta od nr 6 do nr 12,  

ul. Narocz, ul. Niedźwiedzia – 

strona parzysta od nr 46 do  

nr 50a, ul. Nowy Służewiec,  

ul. Obrzeżna, ul. Orzycka –  

nr nieparzysty 1, ul. Postępu – 

strona parzysta od nr 2 do nr 14 

oraz strona nieparzysta od nr 1 

do nr 13, ul. Puławska – strona 

parzysta od nr 228 do nr 266, 

ul. W. Rzymowskiego – strona 

nieparzysta oraz nr parzysty 20, 

ul. Smyczkowa, ul. Wita 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 1621, 2802, 3522, 8311 i 11238 

oraz z 2015 r. poz. 6159 i 9857. 
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- od strony południowej : 

biegiem Potoku 

Służewieckiego  

od zachodniej granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Ursynów do południowej 

granicy administracyjnej 

dzielnicy Mokotów, granicą 

administracyjną dzielnic 

Mokotów i Ursynów do  

ul. Puławskiej; 

 

- od strony zachodniej: 

zachodnią granicą 

administracyjną dzielnicy 

Mokotów i Ursynów na 

odcinku od ul. 

Marynarskiej do przecięcia 

zachodniej granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Ursynów z Potokiem 

Służewieckim. 

Stwosza, ul. Sulimy,  

ul. Szturmowa,  

ul. Świeradowska,  

ul. Taborowa, ul. Taśmowa,  

al. Wilanowska – numery 

nieparzyste 349 i 355, ul. 

Wynalazek, al. Wyścigowa. 

2) w części dot. dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poz. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Szkoła Podstawowa nr 100 

im. płk. Francesco Nullo 

w Warszawie, 

ul. Taneczna 54/58 

Klasy 

I-VI 
- od strony północnej: 

biegiem Potoku 

Służewieckiego od 

zachodniej granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Ursynów do południowej 

granicy administracyjnej 

dzielnicy Mokotów, 

południową granicą 

administracyjną dzielnicy 

Mokotów do ul. 

Puławskiej; 

 

- od strony wschodniej: 

od styku granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Mokotów z ul. Puławską 

do ul. Pelikanów, osią  

ul. Puławskiej na odcinku 

od styku granicy 

administracyjnej dzielnic 

Mokotów i Ursynów do  

ul. F. Płaskowickiej, osią 

ul. Płaskowickiej od  

ul. Puławskiej do  

ul. Rolnej, osią ul. Rolnej 

od ul. F. Płaskowickiej do 

styku ul. Czyżyka 

i ul. Gruchacza, zachodnią 

granicą Lasu Kabackiego 

na odcinku od ul. Rolnej  

do ul. Kormoranów i od  

ul. Kormoranów do  

ul. Kajakowej; 

 

- od strony południowej: 

osią ul. Kajakowej na 

odcinku od granicy Lasu 

Kabackiego do  

ul. Puławskiej, osią  

ul. Puławskiej na odcinku 

od ul. Kajakowej do  

ul. Ludwinowskiej, osią  

ul. Ludwinowskiej  

ul. Białej Wody,  

ul. Białogońska, ul. Białozora, 

ul. Bogatki, ul. Cyrhli,  

ul. Czempińska,  

ul. Czerwonych Wierchów,  

ul. Czyżyka, ul. Dzierzby,  

ul. Dźwiękowa, ul. Fanfarowa, 

ul. Farbiarska – numery 

parzyste od nr 92 do końca,  

ul. Flamenco, ul. Galopu,  

ul. Gawota, ul. Giewont,  

ul. Goryczkowa, ul. Gruchacza, 

ul. Harendy, ul. Hołubcowa,  

ul. Ibisa, ul. Jarząbków,  

ul. Jerzyka, ul. Kadryla,  

ul. Kanarkowa, ul. Karnawał, 

ul. Kądziołeczki, ul. Kolibrów, 

ul. Kondracka,  

ul. Kormoranów,  

ul. Korowodu,  

ul. Krasnowolska,  

ul. Kurkowa, ul. M. Lalewicza, 

ul. Lambady, ul. Liptowska,  

ul. Litworowa,  

ul. Ludwinowska – numery 

parzyste, ul. Łączyny – do nr 6, 

ul. Magury, ul. Mazura,  

ul. Z. Mączeńskiego,  

ul. Menueta, ul. Modraszki,  

ul. J. Mortkowicza, ul. Oberka, 

ul. Olczyska, ul. Organistów, 

ul. Ornak, ul. Osmańska,   

ul. Piecuszka, ul. Pięciu 

Stawów, ul. Pląsy,  

ul. F. Płaskowickiej - od  

ul. W. K. Roentgena do  

ul. Puławskiej, ul. Poleczki,  

ul. Poloneza, ul. Półksiężyca, 

ul. Puchaczy, ul. Puchalska,  

ul. Puławska – strona parzysta 

od nr 270 do nr 392 oraz strona 

nieparzysta od nr 315 do  

nr 499, ul. Pustułeczki  

z wyłączeniem numerów od 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 
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i ul. Sztajerka na odcinku 

od ul. Puławskiej do  

ul. Hołubcowej, od styku 

ul. Hołubcowej z ul. 

Sztajerka na odcinku od  

ul. Sztajerka, osią  

ul. Spornej do styku 

granicy administracyjnej 

dzielnicy Ursynów i gminy 

Raszyn; 

 

 

- od strony zachodniej: 

granicą administracyjną 

dzielnicy Ursynów, gminy 

Raszyn i dzielnicy Włochy 

na odcinku od styku  

ul. Spornej z granicą 

administracyjną dzielnicy 

Ursynów i gminy Raszyn 

do styku granic 

administracyjnych dzielnic 

Ursynów, Włochy  

i Mokotów. 

ul. Zięby do  

ul. W. K. Roentgena,  

ul. Pyszniańska, ul. Rajskich 

Ptaków, ul. Raniuszka,  

ul. W. K. Roentgena – od  

ul. Makolągwy do  

ul. F. Płaskowickiej, ul. Rolna 

– od ul. Makolągwy do styku 

ul. Gruchacza, ul. Roztoki,  

ul. Rumby, ul. Rysy,  

ul. Samby, ul. Samsonowska, 

ul. Słonki – strona parzysta od 

nr 18 do końca oraz strona 

nieparzysta od nr 43 do końca, 

ul. Taneczna, ul. Tango,  

ul. Tramblanki,  

ul. Transportowców – strona 

nieparzysta od nr 7 do końca 

oraz strona parzysta od nr 18 

do końca, ul. Uhrocie,  

ul. Waksmundzka,  

ul. Walczyka, ul. Wantule,  

ul. Wędrowców,  

ul. Wodzirejów, ul. Wyczółki, 

ul. Zatorze,  ul. Złoty Róg,  

ul. Żołny. 

 

§ 2. Akty założycielskie: 

1) Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie, ul. Bokserska 30; 

2) Szkoły Podstawowej nr 100 im. płk. Francesco Nullo w Warszawie, ul. Taneczna 54/58 

- otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i na tablicach informacyjnych szkół wymienionych 

w § 2. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. 

  

 Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 4480



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/672/2016 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 
 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/672/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia  

21 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. 

Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniającej akty założycielskie niektórych szkół 

podstawowych w dzielnicach Mokotów i Ursynów 

z dniem 1 września 2016 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie: 
 

Szkoła Podstawowa nr 191 

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego 

w Warszawie, ul. Bokserska 30 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie, ul. Bokserska 30 

 

Granice obwodu przebiegają:  
 

- od strony północnej:  
osią ul. Marynarskiej od zachodniej granicy administracyjnej dzielnicy Mokotów do ul. W. Rzymowskiego, osią  

ul. W. Rzymowskiego do ul. Gotarda, osią ul. Gotarda do ul. Orzyckiej, osią ul. Orzyckiej do  

ul. Z. Modzelewskiego, wschodnią stroną ul. Z. Modzelewskiego, osią al. Wilanowskiej na odcinku od  

ul. Z. Modzelewskiego do ul. Puławskiej; 

 

- od strony wschodniej: 
osią ul. Puławskiej na odcinku od al. Wilanowskiej do południowej granicy administracyjnej dzielnicy Mokotów; 

 

- od strony południowej: 
biegiem Potoku Służewieckiego od zachodniej granicy administracyjnej dzielnicy Ursynów do południowej granicy 

administracyjnej dzielnicy Mokotów, granicą administracyjną dzielnic Mokotów i Ursynów do ul. Puławskiej; 

 

- od strony zachodniej: 
zachodnią granicą administracyjną dzielnicy Mokotów i Ursynów na odcinku od ul. Marynarskiej do przecięcia 

zachodniej granicy administracyjnej dzielnicy Ursynów z Potokiem Służewieckim. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  
ul. Bartłomieja, ul. Blacharska, ul. Bogunki, ul. Bokserska, ul. Cybernetyki, ul. Gotarda, ul. Granitowa,  

ul. P. Gruszczyńskiego, ul. Irysowa, ul. Jadźwingów, ul. Kłobucka, ul. Kolady, ul. Komputerowa, al. Lotników – 

strona parzysta od nr 2 do nr 22 oraz nr nieparzysty 1, ul. Łączyny – od nr 8, ul. H. Małkowskiego, 

ul. Marynarska – strona nieparzysta, ul. Modra, ul. Z. Modzelewskiego – strona parzysta od nr 6 do nr 12,  

ul. Narocz, ul. Niedźwiedzia – strona parzysta od nr 46 do nr 50a, ul. Nowy Służewiec, ul. Obrzeżna,  

ul. Orzycka – nr nieparzysty 1, ul. Postępu – strona parzysta od nr 2 do nr 14 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 

13, ul. Puławska – strona parzysta od nr 228 do nr 266, ul. W. Rzymowskiego – strona nieparzysta oraz  

nr parzysty 20, ul. Smyczkowa, ul. Wita Stwosza, ul. Sulimy, ul. Szturmowa, ul. Świeradowska, ul. Taborowa, ul. 

Taśmowa, al. Wilanowska – numery nieparzyste 349 i 355, ul. Wynalazek, al. Wyścigowa. 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 
 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie, ul. Bokserska 30; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/672/2016 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) oraz  § 1 pkt 2 uchwały nr XXVI/672/2016 Rady m.st. Warszawy  

z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniającej akty założycielskie 

niektórych szkół podstawowych w dzielnicach Mokotów i Ursynów 

z dniem 1 września 2016 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie: 
 

Szkoła Podstawowa nr 100 

im. płk. Francesco Nullo  

w Warszawie, ul. Taneczna 54/58 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 100 im. płk. Francesco Nullo w Warszawie, ul. Taneczna 54/58 

 

Granice obwodu przebiegają: 
 

- od strony północnej: 
biegiem Potoku Służewieckiego od zachodniej granicy administracyjnej dzielnicy Ursynów do południowej 

granicy administracyjnej dzielnicy Mokotów, południową granicą administracyjną dzielnicy Mokotów do ul. 

Puławskiej; 

 

- od strony wschodniej: 
od styku granicy administracyjnej dzielnicy Mokotów z ul. Puławską do ul. Pelikanów, osią ul. Puławskiej na 

odcinku od styku granicy administracyjnej dzielnic Mokotów i Ursynów do ul. F. Płaskowickiej, osią  

ul. F. Płaskowickiej od ul. Puławskiej do ul. Rolnej, osią ul. Rolnej od ul. F. Płaskowickiej do styku  

ul. Czyżyka i ul. Gruchacza, zachodnią granicą Lasu Kabackiego na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kormoranów 

i od ul. Kormoranów do ul. Kajakowej; 

 

- od strony południowej:  
osią ul. Kajakowej na odcinku od granicy Lasu Kabackiego do ul. Puławskiej, osią ul. Puławskiej na odcinku 

od ul. Kajakowej do ul. Ludwinowskiej, osią ul. Ludwinowskiej i ul. Sztajerka na odcinku od ul. Puławskiej do 

ul. Hołubcowej, od styku ul. Hołubcowej z ul. Sztajerka na odcinku od ul. Sztajerka, osią ul. Spornej do styku 

granicy administracyjnej dzielnicy Ursynów i gminy Raszyn; 

 

- od strony zachodniej: 
granicą administracyjną dzielnicy Ursynów, gminy Raszyn i dzielnicy Włochy na odcinku od styku ul. Spornej 

z granicą administracyjną dzielnicy Ursynów i gminy Raszyn do styku granic administracyjnych dzielnic 

Ursynów, Włochy i Mokotów. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
ul. Białej Wody, ul. Białogońska, ul. Białozora, ul. Bogatki, ul. Cyrhli, ul. Czempińska, ul. Czerwonych 

Wierchów, ul. Czyżyka, ul. Dzierzby, ul. Dźwiękowa, ul. Fanfarowa, ul. Farbiarska – numery parzyste od nr 92 

do końca, ul. Flamenco, ul. Galopu, ul. Gawota, ul. Giewont, ul. Goryczkowa, ul. Gruchacza, ul. Harendy,  

ul. Hołubcowa, ul. Ibisa, ul. Jarząbków, ul. Jerzyka, ul. Kadryla, ul. Kanarkowa, ul. Karnawał,  

ul. Kądziołeczki, ul. Kolibrów, ul. Kondracka, ul. Kormoranów, ul. Korowodu, ul. Krasnowolska, ul. Kurkowa, 

ul. M. Lalewicza, ul. Lambady, ul. Liptowska, ul. Litworowa, ul. Ludwinowska – numery parzyste, ul. Łączyny 

– do nr 6, ul. Magury, ul. Mazura, ul. Z. Mączeńskiego, ul. Menueta, ul. Modraszki, ul. J. Mortkowicza,  

ul. Oberka, ul. Olczyska, ul. Organistów, ul. Ornak, ul. Osmańska, ul. Piecuszka, ul. Pięciu Stawów, ul. Pląsy, 

ul. F. Płaskowickiej - od ul. W. K. Roentgena do ul. Puławskiej, ul. Poleczki, ul. Poloneza, ul. Półksiężyca,  

ul. Puchaczy, ul. Puchalska, ul. Puławska – strona parzysta od nr 270 do nr 392 oraz strona nieparzysta od  

nr 315 do nr 499, ul. Pustułeczki z wyłączeniem numerów od ul. Zięby do ul. W. K. Roentgena, ul. 
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Pyszniańska, ul. Rajskich Ptaków, ul. Raniuszka, ul. W. K. Roentgena – od ul. Makolągwy do  

ul. F. Płaskowickiej, ul. Rolna – od ul. Makolągwy do styku ul. Gruchacza, ul. Roztoki, ul. Rumby, ul. Rysy, 

ul. Samby, ul. Samsonowska, ul. Słonki – strona parzysta od nr 18 do końca oraz strona nieparzysta od nr 43 do 

końca, ul. Taneczna, ul. Tango, ul. Tramblanki, ul. Transportowców – strona nieparzysta od nr 7 do końca oraz 

strona parzysta od nr 18 do końca, ul. Uhrocie, ul. Waksmundzka, ul. Walczyka, ul. Wantule, ul. Wędrowców, 

ul. Wodzirejów, ul. Wyczółki, ul. Zatorze, ul. Złoty Róg, ul. Żołny. 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła  

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 100 im. płk. Francesco Nullo w Warszawie, ul. Taneczna 54/58; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa.  
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