
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/675/2016 

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  

szkół podstawowych w dzielnicy Wola 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i art. 58 ust. 1, 2 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, 64 i 195) 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 w części dotyczącej dzielnicy Wola m.st. Warszawy 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) poz. 1-13 otrzymują brzmienie:„ 

1. Szkoła Podstawowa  

nr 25 im. Komisji 

Edukacji Narodowej  

w Warszawie, 

ul. Grzybowska 35 

 

 

 

 

klasy 

I-VI 

 

 

 

- od strony północnej: 

osią ul. Grzybowskiej od  

ul. Towarowej do ul. Żelaznej, 

osią ul. Żelaznej od  

ul. Grzybowskiej do  

ul. Krochmalnej, osią  

ul. Krochmalnej od ul. Żelaznej 

do ul. Waliców, osią  

ul. Waliców od  

ul. Krochmalnej do  

ul. Chłodnej, południową 

jezdnią ul. Chłodnej od  

ul. Waliców do ul. Elektoralnej 

i osią ul. Elektoralnej od  

ul. Chłodnej do  

al. Jana Pawła II; 

 

- od strony wschodniej: 

osią al. Jana Pawła II na 

odcinku od ul. Elektoralnej do 

ul. Prostej; 

 

- od strony południowej: 

osią ul. Prostej na odcinku od 

al. Jana Pawła II do  

ul. Towarowej; 

 

al. Jana Pawła II - strona 

nieparzysta od nr 17 do nr 29, 

ul. Ciepła, ul. Chłodna - strona 

nieparzysta od nr 3 do nr 11,  

ul. Grzybowska – strona 

parzysta od nr 30 do nr 46 oraz 

strona nieparzysta od nr 35A do 

nr 73 A, ul. Krochmalna - 

strona parzysta od nr 2 do nr 32 

A oraz strona nieparzysta od  

nr 1 do nr 45/47, ul. Łucka,  

ul. I. L. Pereca, plac Europejski, 

ul. Prosta - strona parzysta od  

nr 2/14 do nr 36, ul. Towarowa 

- strona parzysta nr 26, nr 28, 

ul. Twarda - nr 28, nr 30, 

ul. Waliców - strona parzysta 

oraz strona nieparzysta od nr 9 

do nr 19, ul. Wronia - strona 

nieparzysta od nr 23 do nr 

35/37, ul. Żelazna - strona 

parzysta od nr 54 do nr 64 oraz 

strona nieparzysta od nr 51/53 

do nr 61. 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

 

 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

sportowe 

 

 

 

                                                      
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. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 maja 2016 r.

Poz. 4483



- od strony zachodniej: osią 

ul. Towarowej na odcinku od 

ul. Prostej do ul. Grzybowskiej. 

2. Szkoła Podstawowa nr 

26 im. Mirosława 

Biernackiego 

w Warszawie, 

ul. Miedziana 8 

klasy 

I-VI 
- od strony północnej: 

osią ul. M. Kasprzaka na 

odcinku od al. Prymasa 

Tysiąclecia do  

ul. Skierniewickiej, osią  

ul. Skierniewickiej od  

ul. M. Kasprzaka do  

ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej 

od ul. Skierniewickiej do  

al. „Solidarności”, osią  

al. „Solidarności” od  

ul. Wolskiej do ul. Okopowej, 

osią ul. Okopowej od  

al. „Solidarności” do  

ul. Chłodnej, osią  

ul. Towarowej od ul. Chłodnej 

do ul. Prostej, osią ul. Prostej 

od ul. Towarowej do al. Jana 

Pawła II; 

 

- od strony wschodniej: 

osią al. Jana Pawła II na 

odcinku od ul. Prostej do Al. 

Jerozolimskich; 

 

 

- od strony południowej: 

osią Al. Jerozolimskich na 

odcinku od al. Jana Pawła II do 

placu Zawiszy, granicą 

administracyjną dzielnicy Wola 

z dzielnicą Ochota od placu 

Zawiszy do al. Prymasa 

Tysiąclecia; 

 

- od strony zachodniej : 

al. Prymasa Tysiąclecia na 

odcinku od granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Wola z dzielnicą Ochota do ul. 

M. Kasprzaka. 

 

Al. Jerozolimskie - strona 

parzysta nr 56, nr 56 C i nr 58, 

al. Jana Pawła II - strona 

nieparzysta od nr 9 do nr 15,  

ul. Brylowska, ul. Chmielna - 

strona parzysta od nr 98 do  

nr 132/134 oraz strona 

nieparzysta od nr 69 do nr 91, 

ul. Giełdowa, ul. Grzybowska - 

strona parzysta od nr 88 oraz 

strona nieparzysta od nr 79,  

ul. Hrubieszowska, ul. 

Jaktorowska, ul. Karolkowa - 

strona parzysta od nr 16 do  

nr 50 oraz strona nieparzysta od 

nr 9 do nr 49, ul. M. Kasprzaka 

- strona parzysta od nr 2 do  

nr 22 oraz strona nieparzysta od 

nr 1 do nr 25 D, ul. Kolejowa, 

ul. J. Korczaka,  

ul. S. Krzyżanowskiego,  

ul. Laskowa, ul. Miedziana,  

ul. Młynarska - strona parzysta 

nr 2, ul. Pańska - strona 

parzysta od nr 72 oraz strona 

nieparzysta od nr 55,  

ul. Platynowa,  

ul. I. Prądzyńskiego, ul. Prosta - 

strona parzysta nr 70 oraz strona 

nieparzysta od nr 49,  

ul. Przyokopowa,  

ul. Rogalińska, Rondo 

Daszyńskiego - nr 1, nr 2,  

ul. Siedmiogrodzka, ul. Sienna - 

strona parzysta od nr 60 oraz 

strona nieparzysta od nr 53,  

ul. Skierniewicka - strona 

parzysta od nr 10, 

ul. Sławińska, ul. Srebrna,  

ul. Szarych Szeregów,  

ul. J. Szymańskiego, ul. Śliska - 

strona parzysta od nr 52 oraz 

strona nieparzysta od nr 51,  

ul. Towarowa - strona 

nieparzysta od nr 3 oraz strona 

parzysta od nr 2 do nr 24,  

ul. Tunelowa, ul. Twarda - 

strona parzysta od nr 38/40 do 

nr 66 oraz strona nieparzysta od 

nr 51/53/55, ul. Wolska - strona 

parzysta nr 6 oraz strona 

nieparzysta od nr 5/13 do nr 47, 

ul. E. Zegadłowicza, ul. Złota - 

strona parzysta od nr 58 oraz 

strona nieparzysta od nr 61,  

ul. Zwrotnicza, ul. Żelazna - 

strona parzysta od nr 16 do  

nr 40 oraz strona nieparzysta od 

nr 27 do nr 43 A. 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

sportowe 

3. Szkoła Podstawowa  

nr 63 im. Zawiszy 

Czarnego w Warszawie, 

ul. Płocka 30 

 

klasy 

I-VI 
- od strony północne j: 

osią ul. Obozowej na odcinku 

od torów kolejowych do  

ul. Radziwie, osią ul. Radziwie 

od ul. Obozowej do  

ul. Banderii, osią ul. Banderii 

ul. Agawy, ul. Banderii - cała 

strona nieparzysta,  

ul. Gostyńska - cała strona 

nieparzysta, ul. Górczewska -

strona parzysta od nr 10 do  

nr 26, ul. Grenady, ul. Obozowa 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 
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od ul. Radziwie do  

ul. Gostyńskiej; 

 

- od strony wschodniej: 

osią ul. Gostyńskiej od  

ul. Banderii do ul. Zawiszy, 

osią ul. Płockiej od ul. Zawiszy 

do ul. Rodziny Kluczyńskich, 

osią ul. Rodziny Kluczyńskich 

od ul. Płockiej do  

ul. E. Tyszkiewicza, osią  

ul. E. Tyszkiewicza od  

ul. Rodziny Kluczyńskich  

do ul. Górczewskiej; 

 

- od strony południowej: osią 

ul. Górczewskiej na odcinku 

od ul. E. Tyszkiewicza do 

torów kolejowych; 

 

- od strony zachodniej: 

osią torów kolejowych od  

ul. Górczewskiej do 

ul. Obozowej. 

- strona nieparzysta nr 43, 

 ul. Płocka - strona parzysta od 

nr 30 do nr 42 oraz strona 

nieparzysta od nr 41 do nr 59, 

ul. Radziwie - strona 

nieparzysta, ul. Sokołowska - 

strona parzysta od nr 20 oraz 

strona nieparzysta od nr 25 A, 

ul. Syreny - strona parzysta od 

nr 26 oraz strona nieparzysta od 

nr 21, ul. E. Tyszkiewicza - 

strona nieparzysta od nr 7/9 do 

nr 35, ul. Zawiszy,  

ul. Złocienia, ul. Żytnia - strona 

parzysta od nr 58 oraz strona 

nieparzysta od nr 63 B. 

4. Szkoła Podstawowa  

nr 132 im. Sandora 

Petӧfiego w Warszawie, 

ul. Grabowska 1 

klasy 

I-VI 
- od strony północnej : 

osią ul. Połczyńskiej od 

granicy administracyjnej 

dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo do ul. Fort Wola, osią 

ul. Wolskiej od ul. Fort Wola 

do ul. Elekcyjnej, osią  

ul. Elekcyjnej od ul. Wolskiej 

do ul. Górczewskiej, osią  

ul. Górczewskiej od  

ul. Elekcyjnej do al. Prymasa 

Tysiąclecia; 
 

- od strony wschodniej : 

osią al. Prymasa Tysiąclecia od 

ul. Górczewskiej do ul. 

Wolskiej, osią ul. Wolskiej od 

al. Prymasa Tysiąclecia do  

ul. J. Bema, osią ul. J. Bema od 

ul. Wolskiej do ul. Ludwiki, 

osią ul. Ludwiki od ul. J. Bema 

do ul. S. Klonowicza, osią ul. 

S. Klonowicza od ul. Ludwiki 

do ul. M. Kasprzaka, osią  

ul. M. Kasprzaka od  

ul. S. Klonowicza do 

al. Prymasa Tysiąclecia, osią 

al. Prymasa Tysiąclecia od  

ul. M. Kasprzaka do granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Wola z dzielnicą Ochota; 

 

- od strony południowej: 

granicą administracyjną 

dzielnic Wola, Ochota i 

Włochy na odcinku od al. 

Prymasa Tysiąclecia do ul. 

Dźwigowej; 

 

- od strony zachodniej : 

granicą administracyjną 

dzielnic Wola, Włochy i 

Bemowo na odcinku od ul. 

Dźwigowej do ul. 

Połczyńskiej. 

ul. Armatnia, ul. J. Bema - 

strona parzysta od nr 70 do  

nr 74 oraz strona nieparzysta od 

nr 81 do nr 91, ul. Berestecka - 

nr 20 i nr 21, ul. Bodzanty,  

ul. Boguszewska, ul. Elekcyjna 

- strona parzysta nr 6 i nr 54,  

ul. Falkowska, ul. Gizów,  

ul. Gniewkowska - strona 

parzysta do nr 50 oraz cała 

strona nieparzysta,  

ul. Goleszowska,  

ul. Grabowska, ul. Grodziska, 

ul. Górczewska - strona 

nieparzysta od nr 67 do nr 89; 

ul. Hubalczyków, ul. Jana 

Kazimierza, ul. K. Karlińskiego, 

ul. M. Kasprzaka - strona 

parzysta od nr 90 oraz strona 

nieparzysta od nr 29/31,  

ul. S. Klonowicza - cała strona 

nieparzysta, ul. Ludwiki - strona 

nieparzysta od nr 1 do nr 5,  

ul. Mszczonowska - strona 

parzysta od nr 6 oraz strona 

nieparzysta od nr 11,  

ul. J.K. Ordona, ul. Potrzebna - 

strona parzysta od nr 52 B do 

nr 54 H, al. Prymasa Tysiąclecia 

- strona parzysta nr 54 oraz 

strona nieparzysta od nr 73 do 

nr 103, ul. Przyce,  

ul. Radzanowska, ul. Sieradzka, 

ul. J. Sowińskiego - od nr 12A 

do nr 28, ul. Studzienna,  

ul. Symboliczna, ul. Sztuk 

Pięknych, ul. J. Szymczaka,  

ul. Tylna, ul. Władysława 

Warneńczyka, ul. Wieluńska, 

ul. Wolska - strona parzysta  

od nr 94 do nr 96 oraz strona 

nieparzysta od nr 105/107, 

ul. S. Worcella, ul. Wschowska. 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 
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5. Szkoła Podstawowa 

nr 139 im. Ludwiki 

Wawrzyńskiej  

w Warszawie, 

ul. Syreny 5/7 

klasy 

I-VI 
- od strony północnej : 

osią ul. Górczewskiej na 

odcinku od al. Prymasa 

Tysiąclecia do ul. Młynarskiej; 

 

- od strony wschodniej: 

osią ul. Młynarskiej na odcinku 

od ul. Górczewskiej do  

ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej 

od ul. Młynarskiej do  

ul. Skierniewickiej, osią 

ul. Skierniewickiej od  

ul. Wolskiej do 

ul. M. Kasprzaka; 

 

- od strony południowej : 

osią ul. M. Kasprzaka na 

odcinku od ul. Skierniewickiej 

do ul. S. Klonowicza; 

 

- od strony zachodniej: 

osią ul. S. Klonowicza od 

ul. M. Kasprzaka do ul. 

Ludwiki, osią ul. Ludwiki od 

ul. S. Klonowicza do 

ul. J. Bema, osią ul. J. Bema od 

ul. Ludwiki do ul. Wolskiej, 

osią ul. Wolskiej od  

ul. J. Bema do al. Prymasa 

Tysiąclecia, osią al. Prymasa 

Tysiąclecia od ul. Wolskiej do 

ul. Górczewskiej. 

ul. J. Bema - strona parzysta  

nr 76, ul. Działdowska,  

ul. Górczewska - strona 

nieparzysta od nr 1 do nr 53,  

ul. M. Kasprzaka - strona 

parzysta nr 24, nr 24 A  

i nr 44/52, ul. S. Klonowicza - 

strona parzysta, ul. Ludwiki - 

strona parzysta, ul. Młynarska - 

strona nieparzysta do nr 13,  

ul. Płocka - strona parzysta od 

nr 2 do nr 26 oraz strona 

nieparzysta od nr 3 do nr 39,  

ul. Rabsztyńska, ul. Sokołowska 

- strona parzysta od nr 2 do 

nr 18 oraz strona nieparzysta od 

nr 1 do nr 13, ul. S. Staszica,  

ul. Skierniewicka - strona 

nieparzysta, ul. Syreny - strona 

parzysta od nr 2 do nr 20 oraz 

strona nieparzysta od nr 3 do  

nr 17 C, ul. H. Wawelberga,  

ul. Wolska - strona parzysta od 

nr 38 do nr 88 oraz strona 

nieparzysta od nr 67 do nr 91. 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

6. Szkoła Podstawowa  

nr 148 im. Hugona 

Kołłątaja w Warszawie, 

ul. Ożarowska 69 

 

 

 

 

klasy    

I-VI 
- od strony północnej: 

granicą administracyjną 

dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo od ul. Księcia 

Janusza do torów kolejowych; 

 

- od strony wschodniej: 

osią torów kolejowych od 

granicy administracyjnej 

dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo; 

 

- od strony południowej: osią 

ul. Górczewskiej od torów 

kolejowych do ul. E. Ciołka; 

 

- od strony zachodniej: 

osią ul. E. Ciołka od ul. 

Górczewskiej do ul. 

Newelskiej, osią ul. Newelskiej 

od ul. E. Ciołka do ul. Księcia 

Janusza, osią ul. Księcia 

Janusza od ul. Newelskiej do 

granicy administracyjnej 

dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo. 

 

ul. M. Bielskiego, ul. Batolionu 

AK „Pięść”, ul. Bolecha,  

ul. J. Brożka - strona 

nieparzysta nr 1 A oraz strona 

parzysta od nr 2 A do nr 2 H,  

ul. E. Ciołka - strona parzysta 

od nr 2 do nr 30 oraz strona 

nieparzysta nr 35,  

ul. Czorsztyńska,  

ul. E. Dahlbergha, ul. Dalibora, 

ul. Deotymy, ul. Długomiła,  

ul. A. Dobiszewskiego,  

ul. Dobrogniewa,  

ul. Górczewska - strona 

parzysta od nr 30 do nr 84/86,  

ul. Kozielska, ul. Księcia 

Janusza - strona parzysta od  

nr 64, ul. Magistracka,  

ul. W. Majakowskiego,  

ul. Newelska - strona parzysta 

nr 6, ul. Obozowa - strona 

parzysta od nr 56 do nr 118 oraz 

strona nieparzysta od nr 61 do 

nr 99, ul. Ożarowska,  

ul. Przy Lasku, ul. F. Raszei,  

al. Prymasa Tysiąclecia - strona 

parzysta od nr 70 do nr 102 H 

oraz strona nieparzysta od 

nr 137 do nr 155,  

ul. E. Ringelbluma,  

ul. J. Szałka, ul. ks. J. Sitnika. 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

7. Szkoła Podstawowa  

nr 166 im. Żwirki 

i Wigury w Warszawie, 

ul. Żytnia 40 

klasy 

I-VI 
- od strony północnej: 

granicą administracyjną 

dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo na odcinku od torów 

kolejowych do  

al. „Solidarności” - strona 

parzysta od nr 104 do nr 130, 

ul. M. Anielewicza - strona 

nieparzysta od nr 45, 

ul. Banderii - strona parzysta, 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 
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ul. Powązkowskiej, osią  

ul. Powązkowskiej od torów 

kolejowych do ul. Okopowej; 

 

- od strony wschodniej: 

osią ul. Okopowej od  

ul. Powązkowskiej do  

ul. Spokojnej, osią  

ul. Spokojnej od  

ul. Okopowej do Cmentarza 

Powązkowskiego, wzdłuż 

muru Cmentarza Stare Powązki 

oraz Cmentarza Żydowskiego 

do ul. Okopowej, zachodnią 

jezdnią ul. Okopowej  

od Cmentarza Żydowskiego  

do al. „Solidarności”; 

 

- od strony południowej: 

osią al. „Solidarności” na 

odcinku od ul. Okopowej do  

ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej 

od al. „Solidarności” do  

ul. Młynarskiej; 

 

- od strony zachodniej: 

osią ul. Młynarskiej od  

ul. Wolskiej do  

ul. Górczewskiej, osią  

ul. Górczewskiej od 

ul. Młynarskiej do  

ul. E. Tyszkiewicza, osią  

ul. E. Tyszkiewicza od  

ul. Górczewskiej do  

ul. Rodziny Kluczyńskich, osią 

ul. Rodziny Kluczyńskich od 

ul. E. Tyszkiewicza do  

ul. Płockiej, osią ul. Płockiej od 

ul. Rodziny Kluczyńskch do  

ul. Zawiszy, osią  

ul. Gostyńskiej od ul. Zawiszy 

do ul. Banderii, osią  

ul. Banderii od ul. Gostyńskiej 

do ul. Radziwie, osią  

ul. Radziwie od ul. Banderii do 

ul. Obozowej, osią  

ul. Obozowej od ul. Radziwie 

do torów kolejowych, wzdłuż 

torów kolejowych od  

ul. Obozowej do granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Wola z dzielnicą Bemowo. 

ul. H. Barona, ul. J. Długosza, 

ul. Gostyńska - strona parzysta, 

ul. E. Gibalskiego,  

ul. Górczewska - strona 

parzysta od nr 2 do nr 8,  

ul. Karolkowa - strona parzysta 

od nr 56 oraz strona nieparzysta 

od nr 53, ul. Leszno - strona 

parzysta od nr 22 oraz strona 

nieparzysta od nr 7,  

ul. Leonarda, ul. J. Mireckiego 

„Montwiłła”, ul. Młynarska - 

strona parzysta od nr 8/12 oraz 

strona nieparzysta od nr 23,  

ul. Obozowa -strona parzysta od 

nr 2 do nr 52 B oraz strona 

nieparzysta nr 7, ul. Okopowa - 

strona nieparzysta od nr 5 do  

nr 49/51, ul.  J. Ostroroga,  

ul. Płocka - strona parzysta od 

nr 46, ul. Rodziny Kluczyńskich 

- strona parzysta, ul. K. Sołtyka,  

plac Opolski, ul. Powązkowska 

- nr 1, ul. Szlenkierów,  

ul. św. Stanisława, ul. Radziwie 

- strona parzysta, ul. Tatarska, 

ul. E. Tyszkiewicza - strona 

parzysta oraz strona nieparzysta 

nr 37, ul. Wawrzyszewska,  

ul. M. Wierzynka, ul. Żytnia - 

strona parzysta od nr 32 do  

nr 54 A oraz strona nieparzysta 

od nr 31/33 do nr 47/51. 

8. Szkoła Podstawowa  

nr 221 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

im. Barbary Bronisławy 

Czarnowskiej 

w Warszawie, 

ul. Ogrodowa 42/44 

klasy 

I-VI 
- od strony północnej: 

osią ul. Żytniej od  

ul. Okopowej do ul. Żelaznej 

i osią ul. Nowolipie od  

ul. Żelaznej do  

al. Jana Pawła II; 

 

- od strony wschodniej: 

osią al. Jana Pawła II od  

ul. Nowolipie do  

ul. Elektoralnej; 

 

- od strony południowej: osią 

ul. Elektoralnej na odcinku od 

al. Jana Pawła II do ul. 

Chłodnej, południową jezdnią 

al. Jana Pawła II - strona 

nieparzysta od nr 33A do  

nr 41A, al. „Solidarności” - 

strona parzysta od nr 82A do  

nr 102 oraz strona nieparzysta 

od nr 119/125, ul. Biała,  

ul. Chłodna - strona parzysta 

oraz strona nieparzysta od  

nr 15, ul. B. Dobrzańskiego,  

ul. Elektoralna - strona parzysta 

od nr 24 do nr 28,  

ul. Grzybowska - strona 

parzysta od nr 50 do nr 80/82, 

ul. Kotlarska, ul. Krochmalna - 

nr 46 oraz strona nieparzysta  

nr 55 i nr 57, ul. Leszno - strona 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

integracyjne 

 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

integracyjne 
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ul. Chłodnej od   

ul. Elektoralnej do  

ul. Waliców, osią ul. Waliców 

od ul. Chłodnej do  

ul. Krochmalnej, osią  

ul. Krochmalnej od  

ul. Waliców do ul. Żelaznej, 

osią ul. Żelaznej od  

ul. Krochmalnej do  

ul. Grzybowskiej, osią  

ul. Grzybowskiej od  

ul. Żelaznej do ul. Towarowej; 

 

- od strony zachodniej: 

osią ul. Towarowej na odcinku 

od ul. Grzybowskiej do  

ul. Chłodnej, zachodnią jezdnią 

ul. Okopowej na odcinku od  

ul. Chłodnej do ul. Żytniej. 

parzysta od nr 8 do nr 14,  

ul. Nowolipie - strona 

nieparzysta od nr 21 do nr 31 A, 

ul. Ogrodowa, ul. Okopowa -  

nr 6, nr 14, nr 16, Skwer kard. 

S. Wyszyńskiego, ul. Towarowa 

- nr 30, ul. Waliców - nr 25, 

ul. Wronia - strona parzysta od 

nr 50 oraz strona nieparzysta od 

nr 43, ul. Żelazna - strona 

parzysta od nr 66 do nr 90 oraz 

strona nieparzysta od nr 63  

do nr 97, ul. Żytnia - strona 

nieparzysta od nr 1  do nr 15C. 

9. Szkoła Podstawowa  

nr 222 im. Jana 

Brzechwy w Warszawie, 

ul. Esperanto 7a 

klasy 

I- VI 

- od strony północnej: 

granicą administracyjną 

dzielnicy Wola z dzielnicą 

Żoliborz na odcinku od  

ul. Powązkowskiej do al. Jana 

Pawła II; 

 

- od strony wschodniej: 

osią al. Jana Pawła II od 

granicy administracyjnej 

dzielnicy Wola z dzielnicą 

Żoliborz do 

ul. M. Anielewicza, osią  

al. Jana Pawła II od Ronda 

Zgrupowania AK „Radosław” 

do ul. M. Anielewicza; 

 

- od strony południowej: osią 

ul. M. Anielewicza od al. Jana 

Pawła II do ul. Okopowej; 

 

- od strony zachodniej: 

osią ul. Okopowej wzdłuż 

muru Cmentarza Żydowskiego 

i Cmentarza Powązkowskiego 

do ul. Spokojnej, 

osią ul. Spokojnej do 

ul. Okopowej, osią  

ul. Okopowej od ul. Spokojnej 

do ul. Powązkowskiej, osią  

ul. Powązkowskiej od 

ul. Okopowej do granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Wola z dzielnicą Żoliborz. 

al. Jana Pawła II - strona 

nieparzysta od nr 59,  

ul. M. Anielewicza - strona 

parzysta od nr 18 do nr 36, 

ul. Burakowska, ul. Dzika - 

strona parzysta nr 20 i strona 

nieparzysta nr 29, ul. Esperanto 

- strona parzysta od nr 12 oraz 

strona nieparzysta od nr 7A, 

ul. Gliniana, ul. Kłopot - nr 2 

i nr 4, ul. Kolska, ul. Miła - 

strona parzysta od nr 14 oraz 

strona nieparzysta od nr 25,  

ul. Młocińska, ul. Niska - strona 

parzysta od nr 16A oraz strona 

nieparzysta od nr 17,  

ul. Okopowa - strona parzysta 

od nr 56 oraz strona nieparzysta 

od nr 53, ul. Piaskowa,  

ul. Powązkowska – strona 

parzysta od nr 2 do nr 30 B,  

ul. Smocza - strona parzysta od 

nr 18 oraz strona nieparzysta od 

nr 17, ul. Spokojna,  

ul. Słodowiecka, ul. Stawki - 

strona nieparzysta od nr 19  

oraz strona parzysta nr 40. 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

sportowe 

10. Szkoła Podstawowa  

nr 225 im. Józefa 

Gardeckiego  

w Warszawie,  

ul. J. Brożka 15 

klasy 

I-VI 
- od strony północnej: 

osią ul. Księcia Janusza od 

granicy administracyjnej 

dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo do ul. Newelskiej, 

osią ul. Newelskiej od  

ul. Księcia Janusza do 

ul. E. Ciołka; 

 

- od strony wschodniej: 

osią ul. E. Ciołka od  

ul. Newelskiej do  

ul. Górczewskiej; 

 

 

ul. Andrychowska,  

ul. Astronomów, ul. J. Brożka - 

strona parzysta od nr 4 

oraz strona nieparzysta od nr 5, 

ul. E. Ciołka - strona 

nieparzysta od nr 5 do nr 33,  

ul. Dywizjonu 303 - od torów 

kolejowych w granicach 

dzielnicy Wola (brak budynków 

mieszkalnych), ul. Górczewska 

- strona parzysta od nr 88,  

ul. Księcia Bolesława –  od 

torów kolejowych w granicach 

dzielnicy Wola (brak budynków 

mieszkalnych), ul. Księcia 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 
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- od strony południowej: 

osią ul. Górczewskiej od  

ul. E. Ciołka do granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Wola i dzielnicy Bemowo; 

 

- od strony zachodniej: 

granicą administracyjną 

dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo od ul. Górczewskiej 

do ul. Księcia Janusza. 

Janusza - strona nieparzysta 

oraz strona parzysta od nr 8/14 

do nr 62, ul. Koszycka,  

ul. Kaprys, ul. Klecka,  

ul. Lędzka, ul. Łacińska,  

ul. Małego Franka, ul. Marynin 

- od torów kolejowych  

w granicach dzielnicy Wola 

(brak budynków mieszkalnych), 

ul. Newelska - strona 

nieparzysta nr 5 i nr 7,  

ul. Romańska, ul. Traktorzystki, 

ul. Ulrychowska. 

11. Szkoła Podstawowa 

nr 234 im. Juliana 

Tuwima w Warszawie, 

ul. Esperanto 5 

klasy 

I-VI 
- od strony północnej: 

osią ul. M. Anielewicza od  

ul. Okopowej do  

al. Jana Pawła II; 

 

- od strony wschodniej: 

osią al. Jana Pawła II od  

ul. M. Anielewicza do  

ul. Nowolipie; 

 

- od strony południowej: 

osią ul. Nowolipie od al. Jana 

Pawła II do ul. Żelaznej, osią 

ul. Żytniej od ul. Żelaznej  

do ul. Okopowej; 

 

- od strony zachodniej: 

zachodnią jezdnią ul. 

Okopowej od ul. Żytniej  

do ul. M. Anielewicza. 

al. Jana Pawła II - strona 

nieparzysta od nr 43A 

do nr 57, al. J. Strzałkowskiego, 

ul. M. Anielewicza - strona 

nieparzysta od nr 23 do nr 39, 

ul. J. Bellottiego, ul. Dzielna - 

strona parzysta od nr 52 oraz 

strona nieparzysta od nr 7B,  

ul. Esperanto - strona 

nieparzysta nr 5, 

ul. Kacza, ul. Nowolipie - 

strona parzysta 

od nr 16, ul. Nowolipki – strona 

parzysta od nr 14 oraz strona 

nieparzysta od nr 19,  

ul. Okopowa - strona parzysta 

od nr 18 do nr 24, ul. Pawia – 

strona parzysta od nr 26 oraz 

strona nieparzysta od nr 55,  

ul. Smocza - strona parzysta od 

nr 2 do nr 16 oraz strona 

nieparzysta od nr 1 do nr 15,  

ul. Wolność, 

ul. Żelazna - strona nieparzysta 

od nr 99 

do nr 103, ul. Żytnia - strona 

parzysta nr 16 i nr 18. 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

sportowe 

12. Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 236 

im. Ireny Sendlerowej 

w Zespole Szkół 

z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 65 

w Warszawie, 

ul. Elekcyjna 21/23 

klasy 

I-VI 
od strony północnej: 

osią ul. Górczewskiej na 

odcinku od ul. Jana Olbrachta 

do ul. Elekcyjnej; 

 

- od strony wschodniej: osią 

ul. Elekcyjnej na odcinku od 

ul. Górczewskiej do  

ul. Wolskiej; 

 

- od strony południowej: osią 

ul. Wolskiej na odcinku od  

ul. Elekcyjnej do 

ul. Redutowej; 

 

- od strony zachodniej: osią 

ul. Redutowej od ul. Wolskiej 

do ul. Jana Olbrachta, osią  

ul. Jana Olbrachta od  

ul. Redutowej do  

ul. Górczewskiej. 

ul. Batalionu AK „Zośka”,  

ul. Batalionu AK „Parasol”,  

ul. Bitwy pod Lenino,  

ul. Elekcyjna - strona 

nieparzysta,  

ul. K. Garbińskiego,  

ul. Górczewska - strona 

nieparzysta od nr 91 do nr 97, 

ul. J. Krysta, ul. Monte Cassino, 

ul. Pustola - strona parzysta  

od nr 12 do nr 24, ul. Redutowa 

- cała strona parzysta. 

 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

integracyjne 

 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

integracyjne 

13. Szkoła Podstawowa  

nr 238 im. Christo 

Botewa w Warszawie, 

ul. Redutowa 37 

klasy 

I-VI 
- od strony północnej: 

osią ul. Strąkowej od granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Wola z dzielnicą Bemowo do 

ul. Stromej, osią ul. Stromej od 

ul. Strąkowej do ul. Jana 

Olbrachta, osią ul. Jana 

ul. Antka Rozpylacza,  

ul. O. Boznańskiej,  

ul. Człuchowska - strona 

parzysta od nr 2 do nr 18,  

ul. Fort Wola, ul. Nakielska,  

ul. C. K. Norwida, ul. Jana 

Olbrachta - strona nieparzysta 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 
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Olbrachta od ul. Stromej do 

ul. Redutowej; 

 

- od strony wschodniej: 

osią ul. Redutowej na odcinku 

od ul. Jana Olbrachta do  

ul. Wolskiej; 

 

- od strony południowej: 

osią ul. Wolskiej od ul. 

Redutowej do ul. Fort Wola, 

osią ul. Połczyńskiej od  

ul. Fort Wola do 

granicy administracyjnej 

dzielnicy Wola i dzielnicy 

Bemowo; 

 

- od strony zachodniej: 

granicą administracyjną 

dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo od ul. Połczyńskiej 

do ul. Strąkowej. 

od nr 11 do nr 53, ul. W. Pola - 

strona parzysta od nr 2 do nr 16, 

ul. Pustola - strona parzysta od 

nr 30 oraz strona nieparzysta od 

nr 19, ul. Redutowa - cała 

strona nieparzysta,  

ul. J. Sowińskiego - strona 

parzysta od nr 54 oraz strona 

nieparzysta od nr 47,  

ul. Strąkowa - strona parzysta 

od nr 4 do nr 10A oraz cała 

strona nieparzysta,  

ul. S. Smolki, ul. Stroma - cała 

strona parzysta oraz strona 

nieparzysta od nr 27 do nr 43A, 

ul. Szulborska, ul. Znana. 

” 

2) poz. 15 otrzymuje brzmienie: „ 

15. Szkoła Podstawowa  

nr 351 w Zespole  

Szkół nr 122 

W Warszawie,  

ul. Jana Olbrachta 48/56 

klasy 

I-VI 
- od strony północnej: 

osią ul. Górczewskiej na 

odcinku od granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Wola z dzielnicą Bemowo do 

ul. Jana Olbrachta; 

 

- od strony wschodniej: 

osią ul. Jana Olbrachta na 

odcinku od ul. Górczewskiej 

do ul. Redutowej; 

 

- od strony południowej: 

osią ul. Jana Olbrachta na 

odcinku od ul. Redutowej do 

ul. Stromej oraz osią  

ul. Stromej od ul. Jana 

Olbrachta do ul. Strąkowej, 

osią ul. Strąkowej od  

ul. Stromej do granicy 

administracyjnej dzielnicy 

Wola z dzielnicą Bemowo; 

 

- od strony zachodniej: 

granicą administracyjną 

dzielnicy Wola i dzielnicy 

Bemowo na odcinku od  

ul. Strąkowej do  

ul. Górczewskiej. 

ul. Białowiejska,  ul. Góralska, 

ul. Górczewska - strona 

nieparzysta od nr 123,  

ul. T. Krępowieckiego,  

ul. Mroczna, ul. Okocimska, 

ul. Jana Olbrachta - strona 

parzysta od nr 2 do nr 94C oraz 

strona nieparzysta od nr 57  

do nr 63 A, ul. W. Pola - strona 

parzysta od nr 22, 

ul. W. Przanowskiego,  

ul. Strąkowa - strona parzysta 

od nr 18 do nr 22B, ul. Stroma 

- strona nieparzysta od nr 45, 

ul. Szańcowa,  

ul. K. Szczecińskiego. 

Miasto 

Stołeczne 

Warszawa 

Szkoła 

prowadzi 

oddziały 

przedszkolne 

” 

§ 2. Akty założycielskie szkół podstawowych, o których mowa w § 1, otrzymują brzmienie określone 

odpowiednio w załącznikach nr 1-14 do uchwały. 

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

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

w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

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

 Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska - Grupińska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

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

Szkoła Podstawowa nr 25 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, 

ul. Grzybowska 35 
Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie,  

ul. Grzybowska 35. 

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
osią ul. Grzybowskiej od ul. Towarowej do ul. Żelaznej, osią ul. Żelaznej od ul. Grzybowskiej do  

ul. Krochmalnej, osią ul. Krochmalnej od ul. Żelaznej do ul. Waliców, osią ul. Waliców od ul. Krochmalnej do 

ul. Chłodnej, południową jezdnią ul. Chłodnej od ul. Waliców do ul. Elektoralnej i osią ul. Elektoralnej od  

ul. Chłodnej do al. Jana Pawła II; 

 

- od strony wschodniej: 

osią al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Elektoralnej do ul. Prostej; 

 

- od strony południowej:  
osią ul. Prostej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Towarowej; 

 

- od strony zachodniej:  

osią ul. Towarowej na odcinku od ul. Prostej do ul. Grzybowskiej. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  
al. Jana Pawła II - strona nieparzysta od nr 17 do nr 29, ul. Ciepła, ul. Chłodna - strona nieparzysta od nr 3 do 

nr 11, ul. Grzybowska – strona parzysta od nr 30 do nr 46 oraz strona nieparzysta od nr 35A do nr 73 A,  

ul. Krochmalna - strona parzysta od nr 2 do nr 32 A oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 45/47, ul. Łucka, 

ul. I. L. Pereca, plac Europejski, ul. Prosta - strona parzysta od nr 2/14 do nr 36, ul. Towarowa - strona parzysta 

nr 26, nr 28, ul. Twarda – nr 28, nr 30, ul. Waliców - strona parzysta oraz strona nieparzysta od nr 9 do nr 19, 

ul. Wronia - strona nieparzysta od nr 23 do nr 35/37, ul. Żelazna - strona parzysta od nr 54 do nr 64 oraz strona 

nieparzysta od nr 51/53 do nr 61. 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Grzybowska 35, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

 

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

 

Szkoła Podstawowa nr 26 

im. Mirosława Biernackiego w Warszawie,  

ul. Miedziana 8 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego w Warszawie, ul. Miedziana 8. 

 

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
osią ul. M. Kasprzaka na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Skierniewickiej, osią ul. Skierniewickiej od 

ul. M. Kasprzaka do ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej od ul. Skierniewickiej do al. „Solidarności”, osią 

al. „Solidarności” od ul. Wolskiej do ul. Okopowej, osią ul. Okopowej od al. „Solidarności” do ul. Chłodnej, 

osią ul. Towarowej od ul. Chłodnej do ul. Prostej, osią ul. Prostej od ul. Towarowej do al. Jana Pawła II; 

 

- od strony wschodniej:  
osią al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Prostej do Al. Jerozolimskich; 

 

- od strony południowej:  
osią Al. Jerozolimskich na odcinku od al. Jana Pawła II do placu Zawiszy, granicą administracyjną dzielnicy 

Wola z dzielnicą Ochota od placu Zawiszy do al. Prymasa Tysiąclecia; 

 

- od strony zachodniej:  

al. Prymasa Tysiąclecia na odcinku od granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą Ochota do ul. M. 

Kasprzaka. 

 

 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  
Al. Jerozolimskie - strona parzysta nr 56, nr 56 C i nr 58, al. Jana Pawła II - strona nieparzysta od nr 9 do nr 15, 

ul. Brylowska, ul. Chmielna - strona parzysta od nr 98 do nr 132/134 oraz strona nieparzysta od nr 69 do nr 91, 

ul. Giełdowa, ul. Grzybowska - strona parzysta od nr 88 oraz strona nieparzysta od nr 79, ul. Hrubieszowska, 

ul. Jaktorowska, ul. Karolkowa - strona parzysta od nr 16 do nr 50 oraz strona nieparzysta od nr 9 do nr 49,  

ul. M. Kasprzaka - strona parzysta od nr 2 do nr 22 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 25D, ul. Kolejowa,  

ul. J. Korczaka ul. S. Krzyżanowskiego, ul. Laskowa, ul. Miedziana, ul. Młynarska - strona parzysta nr 2,  

ul. Pańska – strona parzysta od nr 72 oraz strona nieparzysta od nr 55, ul. Platynowa, ul. I. Prądzyńskiego,  

ul. Prosta – strona parzysta nr 70 oraz strona nieparzysta od nr 49, ul. Przyokopowa, ul. Rogalińska, Rondo 

Daszyńskiego - nr 1 i nr 2, ul. Siedmiogrodzka, ul. Sienna - strona parzysta od nr 60 oraz strona nieparzysta od 

nr 53, ul. Skierniewicka - strona parzysta od nr 10, ul. Sławińska, ul. Srebrna, ul. Szarych Szeregów,  

ul. J. Szymańskiego, ul. Śliska - strona parzysta od nr 52 oraz strona nieparzysta od nr 51, ul. Towarowa - 

strona nieparzysta od nr 3 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 24, ul. Tunelowa, ul. Twarda - strona parzysta od 

nr 38/40 do nr 66 oraz strona nieparzysta od nr 51/53/55, ul. Wolska - strona parzysta nr 6 oraz strona 
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nieparzysta od nr 5/13 do nr 47, ul. E. Zegadłowicza, ul. Złota - strona parzysta od nr 58 oraz strona nieparzysta 

od nr 61, ul. Zwrotnicza, ul. Żelazna - strona parzysta od nr 16 do nr 40 oraz strona nieparzysta od nr 27 do  

nr 43A.  

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego w Warszawie, ul. Miedziana 8, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 4483



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola 

 

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

Szkoła Podstawowa nr 63 

im. Zawiszy Czarnego w Warszawie,  

ul. Płocka 30  
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie, ul. Płocka 30.  

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
osią ul. Obozowej na odcinku od torów kolejowych do ul. Radziwie, osią ul. Radziwie od ul. Obozowej do  

ul. Banderii, osią ul. Banderii od ul. Radziwie do ul. Gostyńskiej; 

 

- od strony wschodniej:  
osią ul. Gostyńskiej od ul. Banderii do ul. Zawiszy, osią ul. Płockiej od ul. Zawiszy do ul. Rodziny 

Kluczyńskich, osią ul. Rodziny Kluczyńskich od ul. Płockiej do ul. E. Tyszkiewicza, osią ul. E. Tyszkiewicza 

od ul. Rodziny Kluczyńskich do ul. Górczewskiej; 

 

- od strony południowej:  
osią ul. Górczewskiej na odcinku od ul. E. Tyszkiewicza do torów kolejowych; 

 

- od strony zachodniej:  
osią torów kolejowych od ul. Górczewskiej do ul. Obozowej. 

 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  
ul. Agawy, ul. Banderii - cała strona nieparzysta, ul. Gostyńska - cała strona nieparzysta, ul. Górczewska - 

strona parzysta od nr 10 do nr 26, ul. Grenady, ul. Obozowa - strona nieparzysta nr 43, ul. Płocka - strona 

parzysta od nr 30 do nr 42 oraz strona nieparzysta od nr 41 do nr 59, ul. Radziwie - strona nieparzysta,  

ul. Sokołowska - strona parzysta od nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 25A, ul. Syreny - strona parzysta od  

nr 26 oraz strona nieparzysta od nr 21, ul. E. Tyszkiewicza - strona nieparzysta od nr 7/9 do nr 35, ul. Zawiszy, 

ul. Złocienia, ul. Żytnia - strona parzysta od nr 58 oraz strona nieparzysta od nr 63 B.  

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie, ul. Płocka 30, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

 

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

Szkoła Podstawowa nr 132 

im. Sandora Petӧfiego w Warszawie  

ul. Grabowska 1 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sandora Petӧfiego w Warszawie, ul. Grabowska 1. 

 

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
osią ul. Połczyńskiej od granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą Bemowo do ul. Fort Wola, osią  

ul. Wolskiej od ul. Fort Wola do ul. Elekcyjnej, osią ul. Elekcyjnej od ul. Wolskiej do ul. Górczewskiej, osią  

ul. Górczewskiej od ul. Elekcyjnej do al. Prymasa Tysiąclecia; 

 

- od strony wschodniej:  
osią al. Prymasa Tysiąclecia od ul. Górczewskiej do ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej od al. Prymasa Tysiąclecia 

do ul. J. Bema, osią ul. J. Bema od ul. Wolskiej do ul. Ludwiki, osią ul. Ludwiki od ul. J. Bema do  

ul. S. Klonowicza, osią ul. S. Klonowicza od ul. Ludwiki do ul. M. Kasprzaka, osią ul. M. Kasprzaka od  

ul. S. Klonowicza do al. Prymasa Tysiąclecia, osią al. Prymasa Tysiąclecia od ul. M. Kasprzaka do granicy 

administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą Ochota; 

 

- od strony południowej:  
granicą administracyjną dzielnic Wola, Ochota i Włochy na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do  

ul. Dźwigowej; 

 

- od strony zachodniej:  
granicą administracyjną dzielnic Wola, Włochy i Bemowo na odcinku od ul. Dźwigowej do ul. Połczyńskiej. 

 

 

 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
ul. Armatnia, ul. J. Bema - strona parzysta od nr 70 do nr 74 oraz strona nieparzysta od nr 81 do nr 91,  

ul. Berestecka - nr 20 i nr 21, ul. Bodzanty, ul. Boguszewska, ul. Elekcyjna - strona parzysta nr 6 i nr 54,  

ul. Falkowska, ul. Gizów, ul. Gniewkowska - strona parzysta do nr 50 oraz cała strona nieparzysta,  

ul. Goleszowska, ul. Grabowska, ul. Grodziska, ul. Górczewska - strona nieparzysta od nr 67 do nr 89,  

ul. Hubalczyków, ul. Jana Kazimierza, ul. K. Karlińskiego, ul. M. Kasprzaka - strona parzysta od nr 90 oraz 

strona nieparzysta od nr 29/31, ul. S. Klonowicza - cała strona nieparzysta, ul. Ludwiki - strona nieparzysta od 

nr 1 do nr 5, ul. Mszczonowska – strona parzysta od nr 6 oraz strona nieparzysta od nr 11, ul. J. K. Ordona,  

ul. Potrzebna - strona parzysta od nr 52 B do nr 54 H, al. Prymasa Tysiąclecia - strona parzysta nr 54 oraz 

strona nieparzysta od nr 73 do nr 103, ul. Przyce, ul. Radzanowska, ul. Sieradzka, ul. J. Sowińskiego - od nr 12 

A do nr 28, ul. Studzienna, ul. Symboliczna, ul. Sztuk Pięknych, ul. J. Szymczaka, ul. Tylna, ul. Władysława 
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Warneńczyka, ul. Wieluńska, ul. Wolska - strona parzysta od nr 94 do nr 96 oraz strona nieparzysta od  

nr 105/107, ul. S. Worcella, ul. Wschowska. 

 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sandora Petӧfiego w Warszawie, ul. Grabowska 1, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty,  

3. aa. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

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

Szkoła Podstawowa nr 139 

im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie,  

ul. Syreny 5/7 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie, ul. Syreny 5/7. 

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
osią ul. Górczewskiej na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Młynarskiej; 

 

- od strony wschodniej:  
osią ul. Młynarskiej na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej od ul. Młynarskiej do  

ul. Skierniewickiej, osią ul. Skierniewickiej od ul. Wolskiej do ul. M. Kasprzaka; 

 

- od strony południowej:  
osią ul. M. Kasprzaka na odcinku od ul. Skierniewickiej do ul. S. Klonowicza; 

 

- od strony zachodniej:  
osią ul. S. Klonowicza od ul. M. Kasprzaka do ul. Ludwiki, osią ul. Ludwiki od ul. S. Klonowicza do  

ul. J. Bema, osią ul. J. Bema od ul. Ludwiki do ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej od ul. J. Bema do al. Prymasa 

Tysiąclecia, osią al. Prymasa Tysiąclecia od ul. Wolskiej do ul. Górczewskiej. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
ul. J. Bema - strona parzysta nr 76, ul. Działdowska, ul. Górczewska - strona nieparzysta od nr 1 do nr 53, ul. 

M. Kasprzaka - strona parzysta nr 24, nr 24 A i nr 44/52, ul. S. Klonowicza - strona parzysta, ul. Ludwiki - 

strona parzysta, ul. Młynarska - strona nieparzysta do nr 13, ul. Płocka - strona parzysta od nr 2 do nr 26 oraz 

strona nieparzysta od nr 3 do nr 39, ul. Rabsztyńska, ul. Sokołowska - strona parzysta od nr 2 do nr 18 oraz 

strona nieparzysta od nr 1 do nr 13, ul. S. Staszica, ul. Skierniewicka - strona nieparzysta, ul. Syreny - strona 

parzysta od nr 2 do nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 3 do nr 17 C, ul. H. Wawelberga, ul. Wolska - strona 

parzysta od nr 38 do nr 88 oraz strona nieparzysta od nr 67 do nr 91. 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie, ul. Syreny 5/7, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

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

Szkoła Podstawowa nr 148 

im. Hugona Kołłątaja w Warszawie,  

ul. Ożarowska 69 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, ul. Ożarowska 69.  

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
granicą administracyjną dzielnicy Wola z dzielnicą Bemowo od ul. Księcia Janusza do torów kolejowych;  

 

- od strony wschodniej:  
osią torów kolejowych od granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą Bemowo;  

 

- od strony południowej:  
osią ul. Górczewskiej od torów kolejowych do ul. E. Ciołka;  

 

- od strony zachodniej:  
osią ul. E. Ciołka od ul. Górczewskiej do ul. Newelskiej, osią ul. Newelskiej od ul. E. Ciołka do ul. Księcia 

Janusza, osią ul. Księcia Janusza od ul. Newelskiej do granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
ul. M. Bielskiego, ul. Batalionu AK „Pięść”, ul. Bolecha, ul. J. Brożka - strona nieparzysta nr 1A oraz strona 

parzysta od nr 2A do nr 2H, ul. E. Ciołka - strona parzysta od nr 2 do nr 30 oraz strona nieparzysta nr 35,  

ul. Czorsztyńska, ul. E. Dahlbergha, ul. Dalibora, ul. Deotymy, ul. Długomiła, ul. A. Dobiszewskiego,  

ul. Dobrogniewa, ul. Górczewska - strona parzysta od nr 30 do nr 84/86, ul. Kozielska, ul. Księcia Janusza - 

strona parzysta od nr 64, ul. Magistracka, ul. W. Majakowskiego, ul. Newelska - strona parzysta nr 6,  

ul. Obozowa - strona parzysta od nr 56 do nr 118 oraz strona nieparzysta od nr 61 do nr 99, ul. Ożarowska,  

ul. Przy Lasku, ul. F. Raszei, al. Prymasa Tysiąclecia - strona parzysta od nr 70 do nr 102H oraz strona 

nieparzysta od nr 137 do nr 155, ul. E. Ringelbluma, ul. J. Szałka, ul. ks. J. Sitnika.  

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, ul. Ożarowska 69, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

 z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

 

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

Szkoła Podstawowa nr 166 

im. Żwirki i Wigury w Warszawie,  

ul. Żytnia 40 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40.  

 

 

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
granicą administracyjną dzielnicy Wola z dzielnicą Bemowo na odcinku od torów kolejowych do  

ul. Powązkowskiej, osią ul. Powązkowskiej od torów kolejowych do ul. Okopowej; 

 

- od strony wschodniej:  
osią ul. Okopowej od ul. Powązkowskiej do ul. Spokojnej, osią ul. Spokojnej od ul. Okopowej do Cmentarza 

Powązkowskiego, wzdłuż muru Cmentarza Stare Powązki oraz Cmentarza Żydowskiego do ul. Okopowej, 

zachodnią jezdnią ul. Okopowej od Cmentarza Żydowskiego do al. „Solidarności”; 

 

- od strony południowej:  
osią al. „Solidarności” na odcinku od ul. Okopowej do ul. Wolskiej, osią ul. Wolskiej od al. „Solidarności”  

do ul. Młynarskiej; 

 

- od strony zachodniej:  
osią ul. Młynarskiej od ul. Wolskiej do ul. Górczewskiej, osią ul. Górczewskiej od ul. Młynarskiej do  

ul. E. Tyszkiewicza, osią ul. E. Tyszkiewicza od ul. Górczewskiej do ul. Rodziny Kluczyńskich, osią  

ul. Rodziny Kluczyńskich od ul. E. Tyszkiewicza do ul. Płockiej, osią ul. Płockiej od ul. Rodziny Kluczyńskich 

do ul. Zawiszy, osią ul. Gostyńskiej od ul. Zawiszy do ul. Banderii, osią ul. Banderii od ul. Gostyńskiej do  

ul. Radziwie, osią ul. Radziwie od ul. Banderii do ul. Obozowej, osią ul. Obozowej od ul. Radziwie do torów 

kolejowych, wzdłuż torów kolejowych od ul. Obozowej do granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo. 

 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
al. „Solidarności” - strona parzysta od nr 104 do nr 130, ul. M. Anielewicza - strona nieparzysta od nr 45,  

ul. Banderii - strona parzysta, ul. H. Barona, ul. J. Długosza, ul. Gostyńska - strona parzysta, ul. E. Gibalskiego, 

ul. Górczewska - strona parzysta od nr 2 do nr 8, ul. Karolkowa - strona parzysta od nr 56 oraz strona 

nieparzysta od nr 53, ul. Leszno - strona parzysta od nr 22 oraz strona nieparzysta od nr 7, ul. Leonarda,  

ul. J. Mireckiego „Montwiłła”, ul. Młynarska - strona parzysta od nr 8/12 oraz strona nieparzysta od nr 23,  

ul. Obozowa - strona parzysta od nr 2 do nr 52B oraz strona nieparzysta nr 7, ul. Okopowa - strona nieparzysta 

od nr 5 do nr 49/51, ul. J. Ostroroga, ul. Płocka - strona parzysta od nr 46, ul. Rodziny Kluczyńskich - strona 

parzysta, ul. K. Sołtyka, plac Opolski, ul. Powązkowska - nr 1, ul. Szlenkierów, ul. św. Stanisława,  
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ul. Radziwie - strona parzysta, ul. Tatarska, ul. E. Tyszkiewicza - strona parzysta oraz strona nieparzysta nr 37, 

ul. Wawrzyszewska, ul. M. Wierzynka, ul. Żytnia - strona parzysta od nr 32 do nr 54 A oraz strona nieparzysta 

od nr 31/33 do nr 47/51.  

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 4483



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

 

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

Szkoła Podstawowa nr 221 

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie, 

ul. Ogrodowa 42/44 
Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy 

Czarnowskiej w Warszawie, ul. Ogrodowa 42/44. 
 

Granice obwodu przebiegają: 
 

- od strony północnej:  
osią ul. Żytniej od ul. Okopowej do ul. Żelaznej i osią ul. Nowolipie od ul. Żelaznej do al. Jana Pawła II; 
 

- od strony wschodniej:  
osią al. Jana Pawła II od ul. Nowolipie do ul. Elektoralnej; 
 

- od strony południowej:  
osią ul. Elektoralnej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Chłodnej, południową jezdnią ul. Chłodnej od  

ul. Elektoralnej do ul. Waliców, osią ul. Waliców od ul. Chłodnej do ul. Krochmalnej, osią ul. Krochmalnej od 

ul. Waliców do ul. Żelaznej, osią ul. Żelaznej od ul. Krochmalnej do ul. Grzybowskiej, osią ul. Grzybowskiej 

od ul. Żelaznej do ul. Towarowej;  
 

- od strony zachodniej: 
osią ul. Towarowej na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Chłodnej, zachodnią jezdnią ul. Okopowej na 

odcinku od ul. Chłodnej do ul. Żytniej. 
 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
al. Jana Pawła II - strona nieparzysta od nr 33A do nr 41A, al. „Solidarności” - strona parzysta od nr 82A do  

nr 102 oraz strona nieparzysta od nr 119/125, ul. Biała, ul. Chłodna - strona parzysta oraz strona nieparzysta od 

nr 15, ul. B. Dobrzańskiego, ul. Elektoralna - strona parzysta od nr 24 do nr 28, ul. Grzybowska - strona 

parzysta od nr 50 do nr 80/82, ul. Kotlarska, ul. Krochmalna - nr 46 oraz strona nieparzysta nr 55 i nr 57,  

ul. Leszno - strona parzysta od nr 8 do nr 14, ul. Nowolipie - strona nieparzysta od nr 21 do nr 31 A,  

ul. Ogrodowa, ul. Okopowa - nr 6, nr 14, nr 16, Skwer kard. S. Wyszyńskiego, ul. Towarowa - nr 30,  

ul. Waliców - nr 25,  ul. Wronia - strona parzysta od nr 50 oraz strona nieparzysta od nr 43, ul. Żelazna - strona 

parzysta od nr 66 do nr 90 oraz strona nieparzysta od nr 63 do nr 97, ul. Żytnia - strona nieparzysta od nr 1 

do nr 15C. 
 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 
 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej 

w Warszawie, ul. Ogrodowa 42/44, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 4483



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

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

Szkoła Podstawowa nr 222 

im. Jana Brzechwy w Warszawie,  

ul. Esperanto 7 a 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Esperanto 7 a. 
 

Granice obwodu przebiegają: 
 

- od strony północnej:  
granicą administracyjną dzielnicy Wola z dzielnicą Żoliborz na odcinku od ul. Powązkowskiej do al. Jana 

Pawła II; 
 

- od strony wschodniej:  
osią al. Jana Pawła II od granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą Żoliborz do ul. M. Anielewicza, 

osią al. Jana Pawła II od Ronda Zgrupowania AK „Radosław ” do ul. M. Anielewicza; 
 

- od strony południowej:  
osią ul. M. Anielewicza od al. Jana Pawła II do ul. Okopowej; 
 

- od strony zachodniej:  
osią ul. Okopowej wzdłuż muru Cmentarza Żydowskiego i Cmentarza Powązkowskiego do ul. Spokojnej, osią 

ul. Spokojnej do ul. Okopowej, osią ul. Okopowej od ul. Spokojnej do ul. Powązkowskiej, osią  

ul. Powązkowskiej od ul. Okopowej do granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą Żoliborz. 
 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  
al. Jana Pawła II - strona nieparzysta od nr 59, ul. M. Anielewicza - strona parzysta od nr 18 do nr 36,  

ul. Burakowska, ul. Dzika - strona parzysta nr 20 i strona nieparzysta nr 29, ul. Esperanto - strona parzysta od 

nr 12 oraz strona nieparzysta od nr 7A, ul. Gliniana, ul. Kłopot - nr 2 i nr 4, ul. Kolska, ul. Miła - strona 

parzysta od nr 14 oraz strona nieparzysta od nr 25, ul. Młocińska, ul. Niska - strona parzysta od nr 16A oraz 

strona nieparzysta od nr 17, ul. Okopowa - strona parzysta od nr 56 oraz strona nieparzysta od nr 53,  

ul. Piaskowa, ul. Powązkowska – strona parzysta od nr 2 do nr 30 B, ul. Smocza - strona parzysta od nr 18 oraz 

strona nieparzysta od nr 17, ul. Spokojna, ul. Słodowiecka, ul. Stawki - strona nieparzysta od nr 19 oraz strona 

parzysta nr 40.  

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie, ul. Esperanto 7 a, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 4483



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

 z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

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

Szkoła Podstawowa nr 225 

im. Józefa Gardeckiego w Warszawie,  

ul. J. Brożka 15 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie, ul. J. Brożka 15. 

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
osią ul. Księcia Janusza od granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą Bemowo do ul. Newelskiej, 

osią ul. Newelskiej od ul. Księcia Janusza do ul. E. Ciołka; 

 

- od strony wschodniej:  
osią ul. E. Ciołka od ul. Newelskiej do ul. Górczewskiej; 

 

- od strony południowej:  
osią ul. Górczewskiej od ul. E. Ciołka do granicy administracyjnej dzielnicy Wola i dzielnicy Bemowo;  

 

- od strony zachodniej:  
granicą administracyjną dzielnicy Wola z dzielnicą Bemowo od ul. Górczewskiej do ul. Księcia Janusza. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  
ul. Andrychowska, ul. Astronomów, ul. J. Brożka - strona parzysta od nr 4 oraz strona nieparzysta od nr 5,  

ul. E. Ciołka - strona nieparzysta od nr 5 do nr 33, ul. Dywizjonu 303 - od torów kolejowych w granicach 

dzielnicy Wola (brak budynków mieszkalnych), ul. Górczewska - strona parzysta od nr 88, ul. Księcia 

Bolesława – od torów kolejowych w granicach dzielnicy Wola (brak budynków mieszkalnych), ul. Księcia 

Janusza - strona nieparzysta oraz strona parzysta od nr 8/14 do nr 62, ul. Koszycka, ul. Kaprys, ul. Klecka,  

ul. Lędzka, ul. Łacińska, ul. Małego Franka, ul. Marynin - od torów kolejowych w granicach dzielnicy Wola 

(brak budynków mieszkalnych), ul. Newelska - strona nieparzysta nr 5 i nr 7, ul. Romańska, ul. Traktorzystki, 

ul. Ulrychowska. 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie, ul. J. Brożka 15, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty,  

3. aa. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 4483



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

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

 

Szkoła Podstawowa nr 234 

im. Juliana Tuwima w Warszawie,  

ul. Esperanto 5 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie, ul. Esperanto 5. 

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
osią ul. M. Anielewicza od ul. Okopowej do al. Jana Pawła II; 

 

- od strony wschodniej:  
osią al. Jana Pawła II od ul. M. Anielewicza do ul. Nowolipie; 

 

- od strony południowej: 

osią ul. Nowolipie od al. Jana Pawła II do ul. Żelaznej, osią ul. Żytniej od ul. Żelaznej do ul. Okopowej; 

 

- od strony zachodniej: 
zachodnią jezdnią ul. Okopowej od ul. Żytniej do ul. M. Anielewicza. 

 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  
al. Jana Pawła II - strona nieparzysta od nr 43A do nr 57, al. J. Strzałkowskiego, ul. M. Anielewicza - strona 

nieparzysta od nr 23 do nr 39, ul. J. Bellottiego, ul. Dzielna - strona parzysta od nr 52 oraz strona nieparzysta 

od nr 7B, ul. Esperanto - strona nieparzysta nr 5, ul. Kacza, ul. Nowolipie - strona parzysta od nr 16, 

ul. Nowolipki – strona parzysta od nr 14 oraz strona nieparzysta od nr 19, ul. Okopowa - strona parzysta od  

nr 18 do nr 24, ul. Pawia – strona parzysta od nr 26 oraz strona nieparzysta od nr 55, ul. Smocza - strona 

parzysta od nr 2 do nr 16 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 15, ul. Wolność, ul. Żelazna - strona nieparzysta 

od nr 99 do nr 103, ul. Żytnia - strona parzysta nr 16 i nr 18.  

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie, ul. Esperanto 5, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 4483



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

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

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 

im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Elekcyjna 21/23 
 

 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej  

w Warszawie, ul. Elekcyjna 21/23. 

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
osią ul. Górczewskiej na odcinku od ul. Jana Olbrachta do ul. Elekcyjnej; 

 

- od strony wschodniej:  
osią ul. Elekcyjnej na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Wolskiej; 

 

- od strony południowej:  
osią ul. Wolskiej na odcinku od ul. Elekcyjnej do ul. Redutowej; 

 

- od strony zachodniej:  
osią ul. Redutowej od ul. Wolskiej do ul. Jana Olbrachta, osią ul. Jana Olbrachta od ul. Redutowej do  

ul. Górczewskiej.  

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
ul. Batalionu AK „Zośka”, ul. Batalionu AK „Parasol", ul. Bitwy pod Lenino, ul. Elekcyjna - strona 

nieparzysta, ul. K. Garbińskiego, ul. Górczewska - strona nieparzysta od nr 91 do nr 97, ul. J. Krysta, ul. Monte 

Cassino, ul. Pustola - strona parzysta od nr 12 do nr 24, ul. Redutowa - cała strona parzysta. 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Warszawie, ul. Elekcyjna 21/23, 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 4483



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

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

Szkoła Podstawowa nr 238 

im. Christo Botewa w Warszawie,  

ul. Redutowa 37  
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w Warszawie, ul. Redutowa 37.  

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
osią ul. Strąkowej od granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą Bemowo do ul. Stromej, osią  

ul. Stromej od ul. Strąkowej do ul. Jana Olbrachta, osią ul. Jana Olbrachta od ul. Stromej do ul. Redutowej; 

 

- od strony wschodniej:  
osią ul. Redutowej na odcinku od ul. Jana Olbrachta do ul. Wolskiej; 

 

- od strony południowej:  
osią ul. Wolskiej od ul. Redutowej do ul. Fort Wola, osią ul. Połczyńskiej od ul. Fort Wola do granicy 

administracyjnej dzielnicy Wola i dzielnicy Bemowo; 

 

- od strony zachodniej:  
granicą administracyjną dzielnicy Wola z dzielnicą Bemowo od ul. Połczyńskiej do ul. Strąkowej. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części:  
ul. Antka Rozpylacza, ul. O. Boznańskiej, ul. Człuchowska - strona parzysta od nr 2 do nr 18, ul. Fort Wola,  

ul. Nakielska, ul. C. K. Norwida, ul. Jana Olbrachta - strona nieparzysta od nr 11 do nr 53, ul. W. Pola - strona 

parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Pustola - strona parzysta od nr 30 oraz strona nieparzysta od nr 19, ul. Redutowa - 

cała strona nieparzysta, ul. J. Sowińskiego - strona parzysta od nr 54 oraz strona nieparzysta od nr 47,  

ul. Strąkowa - strona parzysta od nr 4 do nr 10A oraz cała strona nieparzysta, ul. S. Smolki, ul. Stroma - cała 

strona parzysta oraz strona nieparzysta od nr 27 do nr 43A, ul. Szulborska, ul. Znana.  

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa w Warszawie, ul. Redutowa 37,  

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 4483



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVI/675/2016 

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, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

 z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 2 uchwały nr XXVI/675/2016 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 szkół 

podstawowych w dzielnicy Wola: 

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

 

Zespół Szkół nr 122 w Warszawie 

Szkoła Podstawowa nr 351 

w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 48/56 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 351 w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 48/56.  

 

Granice obwodu przebiegają: 

 

- od strony północnej:  
osią ul. Górczewskiej na odcinku od granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą Bemowo do ul. Jana 

Olbrachta; 

 

- od strony wschodniej:  
osią ul. Jana Olbrachta na odcinku od ul. Górczewskiej do ul. Redutowej; 

 

- od strony południowej:  
osią ul. Jana Olbrachta na odcinku od ul. Redutowej do ul. Stromej oraz osią ul. Stromej od ul. Jana Olbrachta 

do ul. Strąkowej, osią ul. Strąkowej od ul. Stromej do granicy administracyjnej dzielnicy Wola z dzielnicą 

Bemowo; 

 

- od strony zachodniej:  
granicą administracyjną dzielnicy Wola i dzielnicy Bemowo na odcinku od ul. Strąkowej do ul. Górczewskiej. 

 

 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
ul. Białowiejska, ul. Góralska, ul. Górczewska - strona nieparzysta od nr 123, ul. T. Krępowieckiego,  

ul. Mroczna, ul. Okocimska, ul. Jana Olbrachta - strona parzysta od nr 2 do nr 94 C oraz strona nieparzysta od 

nr 57 do nr 63 A, ul. W. Pola - strona parzysta od nr 22, ul. W. Przanowskiego, ul. Strąkowa - strona parzysta 

od nr 18 do nr 22B, ul. Stroma - strona nieparzysta od nr 45, ul. Szańcowa, ul. K. Szczecińskiego. 

 

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska - Grupińska 
 

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 122 w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 48/56,  

2. Mazowiecki Kurator Oświaty, 

3. aa. 
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