
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/1373/2021 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

Na podstawie art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr III/52/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od 

dnia 1 września 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13003, z późn. zm.1)) w załączniku w części dotyczącej 

dzielnicy Praga-Południe wprowadza się następujące zmiany: 

1) poz. 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Szkoła Podstawowa nr 163 

im. Batalionu „Zośka” 

w Warszawie, 

ul. Osiecka 28/32 

Warszawa,  

ul. Tarnowiecka 4 

Od przecięcia osi  

ul. Omulewskiej z osią  

ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. 

Grochowskiej do przecięcia osi 

ul. Grochowskiej z osią  

ul. Dęblińskiej, wzdłuż osi  

ul. Dęblińskiej do przecięcia osi 

ul. Dęblińskiej z osią  

ul. M. Rodziewiczówny, wzdłuż 

osi  

ul. M. Rodziewiczówny  

do przecięcia osi  

ul. M. Rodziewiczówny z osią 

ul. Łukowskiej, wzdłuż osi  

ul. Łukowskiej do przecięcia osi 

ul. Łukowskiej z osią  

ul. Zamienieckiej, wzdłuż osi ul. 

Zamienieckiej do przecięcia osi 

ul. Zamienieckiej z osią  

ul. Sulejkowskiej, wzdłuż osi ul. 

Sulejkowskiej, wzdłuż 

przedłużenia osi  

ul. Sulejkowskiej do przecięcia 

osi ul. Sulejkowskiej z osią  

ul. Omulewskiej, wzdłuż osi  

ul. Omulewskiej do przecięcia 

ul. Dęblińska nieparzyste od 

numeru 5 do 17, ul. Gdecka 

nieparzyste od numeru 1 do 21, 

parzyste od numeru 10 do 16, 

ul. Grochowska nieparzyste od 

numeru 43 do 153/155, ul. 

Jarocińska nieparzyste od 

numeru 1 do 31, parzyste od 

numeru 12/14 do 34, ul. Kawcza 

nieparzyste od numeru 29 do 61, 

parzyste od numeru 32 do 64,  

ul. Komorska nieparzyste od 

numeru 29/33 do 55, parzyste 

od numeru 30 do 62,  

ul. Łukowska parzyste od 

numeru 2 do 28,  

ul. M. Rodziewiczówny 

nieparzysty numer 7,  

ul. Mlądzka nieparzyste od 

numeru 27 do 31, parzyste od 

numeru 30 do 48,  

ul. Omulewska parzyste od 

numeru 12 do 26B, ul. Osiecka 

nieparzyste od numeru 29 do 59, 

parzyste od numeru 28/32 do 

62, ul. Pustelnicka nieparzyste 

                                                      
1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1693, 2585, 5408, 10656 i 15888 

oraz z 2020 r. poz. 1382, 1383, 2324, 2333, 5793, 7228, 8609 i 10093. 
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osi ul. Omulewskiej z osią  

ul. Grochowskiej. 

od numeru 5 do 35, parzyste od 

numeru 2 do 48A, ul. 

Sulejkowska nieparzyste od 

numeru 5 do 31, parzyste od 

numeru 16 do 44, ul. 

Tarnowiecka nieparzyste od 

numeru 33 do 57, parzyste od 

numeru 46 do 48, ul. 

Witolińska,  

ul. Zamieniecka parzyste od 

numeru 54 do 92. 

 

2) poz. 8 otrzymuje brzmienie: 

8. Szkoła Podstawowa nr 185 

im. UNICEF w Warszawie, 

ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego 31 

 Od przecięcia granicy dzielnicy 

Praga-Południe z osią ul. Wał 

Miedzeszyński, wzdłuż granicy 

dzielnicy Praga-Południe do 

Wisły, od zetknięcia punktu 

granicy dzielnicy Praga-Południe 

z Wisłą, wzdłuż granicy 

dzielnicy Praga-Południe nurtem 

Wisły do zetknięcia granicy 

osiedla Gocław z osiedlem Saska 

Kępa, wzdłuż osi  

ul. Wał Miedzeszyński do 

przecięcia się z projektowaną 

osią alei Tysiąclecia, wzdłuż 

projektowanej osi alei 

Tysiąclecia do przecięcia się  

z osią ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego, wzdłuż osi  

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 

do przecięcia osi ul. gen. T. 

Bora-Komorowskiego z osią  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, 

wzdłuż osi  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do 

przecięcia osi  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  

z osią ul. Wał Miedzeszyński, 

wzdłuż osi ul. Wał 

Miedzeszyński do przecięcia osi 

ul. Wał Miedzeszyński  

z granicą dzielnicy Praga-

Południe. 

ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci 

Warszawy,  

ul. Cz. Witoszyńskiego,  

ul. Dedala, ul. gen. A. E. 

Fieldorfa „Nila” nieparzyste od 

numeru 1 do 11, ul. gen. T. 

Bora-Komorowskiego 

nieparzyste od numeru 31 do 

39A, ul. J. Meissnera,  

ul. J. Nagórskiego,  

ul. Jantarowy Szlak,  

ul. Polskich Skrzydeł,  

ul. M. Pawlikowskiego,  

ul. gen. S. Sosabowskiego,  

ul. Wał Miedzeszyński 

nieparzysty numer 345, parzysty 

numer 646. 

 

3) poz. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Szkoła Podstawowa  

nr 246 im. I Warszawskiej 

Dywizji Piechoty  

im. T. Kościuszki  

w Warszawie,  

ul. Białowieska 22 

 Od przecięcia osi al. Stanów 

Zjednoczonych z osią  

ul. Grochowskiej, wzdłuż osi  

ul. Grochowskiej do przecięcia z 

osią ul. Omulewskiej, wzdłuż osi 

ul. Omulewskiej do przecięcia 

osi ul. Omulewskiej z osią  

ul. Sulejkowskiej, wzdłuż osi  

ul. Sulejkowskiej, do przecięcia 

osi ul. Sulejkowskiej z osią  

ul. Zamienieckiej, wzdłuż  

ul. Zamienieckiej, do przecięcia 

al. Stanów Zjednoczonych 

parzyste numery od 68 do 72, 

ul. Białowieska nieparzyste od 

numeru 1 do 19, parzyste od 

numeru 2 do 42, ul. Budrysów 

nieparzyste od numeru 9 do 

11A, parzyste od numeru 14 do 

26, ul. Czapelska nieparzyste od 

numeru 23 do 39, parzyste od 

numeru 14 do 48, ul. Darłowska 

nieparzyste od numeru 1A do 9, 

parzyste od numeru 2 do 14,  
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osi ul. Zamienieckiej z osią  

ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi  

ul. Ostrobramskiej do przecięcia  

z osią ul. Grenadierów, wzdłuż 

osi ul. Grenadierów do 

przecięcia osi ul. Grenadierów  

z osią ul. Majdańskiej, wzdłuż 

osi ul. Majdańskiej do przecięcia 

osi ul. Majdańskiej z osią  

ul. Stockiej, wzdłuż osi  

ul. Stockiej do przecięcia osi  

ul. Stockiej z osią al. Stanów 

Zjednoczonych, wzdłuż osi  

al. Stanów Zjednoczonych,  

do przecięcia osi al. Stanów 

Zjednoczonych z osią  

ul. Grochowskiej. 

ul. Filomatów nieparzyste od 

numeru 13 do 57, parzyste od 

numeru 16 do 46,  

ul. Gedymina nieparzyste od 

numeru 13 do 23, parzyste od 

numeru 18 do 30,  

ul. Grenadierów parzyste od 

numeru 2 do 12,  

ul. Grochowska nieparzyste od 

numeru 163 do 207,  

ul. I. Kruszewskiego parzyste od 

numeru 2 do 18,  

ul. Igańska nieparzyste od 

numeru 3 do 27, parzyste od 

numeru 2 do 36,  

ul. Karczewska nieparzyste od 

numeru 7 do 33, parzyste od 

numeru 10 do 26,  

ul. Korytnicka nieparzyste od 

numeru 21 do 29, parzyste od 

numeru 20 do 46, ul. Krypska 

nieparzyste od numeru 13 do 39, 

parzyste od numeru 18 do 

52/54, ul. Kutnowska 

nieparzyste od numeru 7 do 23, 

parzyste od numeru 8 do 30, ul. 

Łukiska nieparzyste od numeru 

15 do 29, parzyste od numeru 

14 do 24,  

ul. Łukowska nieparzyste od 

numeru 31 do 39, parzyste od 

numeru 30 do 66,  

ul. Majdańska nieparzyste od 

numeru 1 do 47, parzyste od 

numeru 4 do 38/40,  

ul. Męcińska parzyste od 

numeru 10/14 do 42,  

ul. Mlądzka nieparzyste od 

numeru 3 do 23, parzyste od 

numeru 8 do 20,  

ul. Okuniewska nieparzyste od 

numeru 1 do 21, parzyste od 

numeru 18 do 22,  

ul. Omulewska nieparzyste od 

numeru 9 do 27A,  

ul. Ostrobramska parzyste od 

numeru 90 do 124,  

ul. Ostrołęcka parzyste od 

numeru 4 do 16,  

ul. Sulejkowska nieparzyste od 

numeru 35 do 63, parzyste od 

numeru 48 do 74,  

ul. Szczawnicka, ul. Zagójska, 

ul. Zamieniecka nieparzyste 

numery od 17 do 87,  

ul. Zgierska, ul. Znicza. 
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4) poz. 12 i 13 otrzymują brzmienie: 

12. Szkoła Podstawowa nr 279 

im. Batalionów AK 

„Gustaw” i Harnaś” 

w Warszawie, 

ul. Cyrklowa 1 

 Od budynku zlokalizowanego 

przy al. Stanów Zjednoczonych 

26, wzdłuż osi al. Stanów 

Zjednoczonych do przecięcia  

z osią ul. Ostrobramskiej, wzdłuż 

osi ul. Ostrobramskiej do 

przecięcia z osią ul. Poligonowej, 

wzdłuż osi ul. Poligonowej do 

przecięcia z osią ul. 

Międzyborskiej, wzdłuż osi  

ul. Międzyborskiej do przecięcia  

z osią ul. kard. A. Kakowskiego, 

wzdłuż ul. kard. A. Kakowskiego  

do przecięcia z osią  

ul. Kompasowej, wzdłuż osi  

ul. Kompasowej do przecięcia  

z osią ul. J. Nowaka-

Jeziorańskiego, wzdłuż osi  

ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego do 

przecięcia z osią  

ul. gen. S. Skalskiego, wzdłuż 

osi ul. gen. S. Skalskiego do 

przecięcia z osią  

ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego, wzdłuż linii 

prostej, między budynkami 

przypisanymi do  

ul. Afrykańskiej nr: 16-16E, 14-

14F, 12-12E i budynkami 

przypisanymi do ul. J. Nowaka–

Jeziorańskiego  

nr: 53-53G, równoległej do  

ul. Afrykańskiej, do budynku 

zlokalizowanego przy al. Stanów 

Zjednoczonych 26. 

al. Stanów Zjednoczonych 

parzyste numery od 32 do 34, 

ul. Bracławska, ul. Busolowa, 

ul. Cyrklowa,  

ul. F. Żymirskiego, ul. gen. T. 

Bora-Komorowskiego parzyste 

numery od 56 do 62,  

ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 

nieparzyste numery od 45 do 

53G, parzyste numery od 42 do 

52, ul. kard. A. Kakowskiego 

nieparzyste numery od 5 do 11, 

ul. Kompasowa nieparzyste 

numery od 1 do 17, parzyste 

numery od 12 do 16,  

ul. Kwarciana, ul. Latyczowska, 

ul. Lechitów, ul. Międzyborska 

nieparzyste numery od 9 do 23, 

ul. Motorowa, ul. Opinogórska, 

ul. Ostrobramska nieparzyste 

numery od 101 do 109,  

ul. Ostrzycka, ul. Poligonowa 

nieparzyste numery od 1 do 3, 

parzyste numery od 2 do 18. 

13. Szkoła Podstawowa nr 312 

im. Ewy Szelburg-

Zarembiny w Warszawie, 

ul. W. Umińskiego 12 

Warszawa,  

ul. W. Umińskiego 

11 

Od przecięcia osi  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 

z Kanałem Gocławskim, wzdłuż 

Kanału Gocławskiego do punktu 

przecięcia Kanału Gocławskiego  

z granicą dzielnicy Praga-

Południe, od punktu przecięcia 

Kanału Gocławskiego z granicą 

dzielnicy Praga-Południe, 

wzdłuż granicy dzielnicy Praga-

Południe do przecięcia granicy 

dzielnicy Praga-Południe z osią 

ul. Wał Miedzeszyński, wzdłuż 

osi ul. Wał Miedzeszyński do 

przecięcia osi ul. Wał 

Miedzeszyński z osią  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, 

wzdłuż osi ul. gen. A. E. 

Fieldorfa „Nila” do przecięcia 

osi ul. gen. A. E. Fieldorfa 

„Nila” z Kanałem Gocławskim. 

al. K. Kumanieckiego, 

pl. T. Kotarbińskiego, 

ul. Brygady Pościgowej, 

ul. E. Horbaczewskiego, 

ul. E. Kwiatkowskiego, 

ul. F. Znanieckiego, 

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 

parzyste numery od 8 do 16,  

ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego nieparzyste 

numery od 3A do 21, parzyste 

numery od 4 do 22, 

ul. Jugosłowiańska, 

ul. Samolotowa, 

ul. T. Manteuffla, 

ul. T. Rechniewskiego 

nieparzyste numery od 3 do 7, 

parzyste numery od 2 do 12,  

ul. Wał Miedzeszyński parzyste 

numery od 670 do 672, 

ul. W. Umińskiego, 

ul. W. Tatarkiewicza, 

ul. Złotej Wilgi. 
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5) poz. 16 otrzymuje brzmienie: 

16. Szkoła Podstawowa nr 375 

im. Orląt Lwowskich 

w Warszawie, 

ul. gen. R. Abrahama 10 

 Od przecięcia osi  

ul. Ostrobramskiej z osią  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, 

wzdłuż osi  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do 

przecięcia  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  

z osią  

ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego, wzdłuż osi  

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 

do przecięcia osi  

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 

z osią ul. gen. S. Skalskiego, 

wzdłuż osi ul. gen. S. Skalskiego 

do przecięcia osi  

ul. gen. S. Skalskiego z osią  

ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego, 

wzdłuż osi ul. J. Nowaka–

Jeziorańskiego do przecięcia osi 

ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego  

z osią ul. Kompasowej, wzdłuż 

osi ul. Kompasowej, od 

przecięcia osi ul. Kompasowej  

z osią ul. kard. A. Kakowskiego, 

wzdłuż ul. kard. A. Kakowskiego 

do przecięcia osi  

ul. kard. A. Kakowskiego z osią 

ul. Międzyborskiej, wzdłuż osi 

ul. Międzyborskiej do przecięcia 

osi ul. Międzyborskiej z osią  

ul. Poligonowej, wzdłuż osi  

ul. Poligonowej do przecięcia osi 

ul. Poligonowej z osią  

ul. Ostrobramskiej. 

ul. Awionetki RWD, 

ul. Filomatów numer parzysty 6, 

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 

nieparzyste numery od 15 do 51, 

ul. gen. B. Bohaterewicza, 

ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego parzyste 

numery od 32 do 54, 

ul. gen. R. Abrahama, 

ul. gen. S. Skalskiego 

nieparzyste numery od 1 do 5, 

ul. G. Przemyka, 

ul. kard. A. Kakowskiego 

parzyste numery od 8 do 16, 

ul. J. Bukowskiego, 

ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 

nieparzysty numer 35, parzysty 

numer 28, 

ul. Kapelanów AK, 

ul. K. Guderskiego, 

ul. Łukiska nieparzyste numery 

od 1 do 9, parzyste numery  

od 2 do 8, 

ul. Nasypowa, 

ul. Międzyborska parzyste 

numery od 8 do 12, 

ul. Ostrobramska nieparzyste 

numery od 91 do 97C, 

ul. Perkuna parzysty numer 86, 

ul. Poligonowa parzyste numery 

od 30 do 32, 

ul. Orlego Lotu, 

ul. S. Rogalskiego, 

ul. Salamandry. 

 

6) poz. 19 otrzymuje brzmienie: 

19. Szkoła Podstawowa nr 397 

im. Bohaterów Olszynki 

Grochowskiej 

w Warszawie, 

ul. Afrykańska 11 

 Od przecięcia osi  

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 

z osią projektowanej alei 

Tysiąclecia, wzdłuż 

projektowanej osi alei 

Tysiąclecia do przecięcia z osią 

ul. Wał Miedzeszyński, wzdłuż 

osi ul. Wał Miedzeszyński, 

wzdłuż linii prostopadłej do 

granicy dzielnicy Praga-

Południe, wzdłuż granicy 

dzielnicy Praga-Południe do 

przecięcia prostej prostopadłej 

do ul. Wał Miedzeszyński 

pomiędzy budynkami przy  

ul. Wał Miedzeszyński 381, 

wzdłuż osi ul. Wał 

Miedzeszyński do przecięcia 

z osią ul. Lotaryńskiej, wzdłuż 

osi ul. Lotaryńskiej do przecięcia 

osi ul. Lotaryńskiej z osią  

ul. Saskiej, wzdłuż osi  

al. Stanów Zjednoczonych 

parzyste numery od 20C  

do 26A, 

ul. Afrykańska, ul. Algierska, 

ul. Alzacka, ul. Arabska,  

ul. Ateńska, 

ul. Berneńska, ul. Brukselska 

nieparzyste numery od 1 do 

17E, parzyste numery od 4 do 

20, ul. Drezdeńska, 

ul. Egipska, ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego nieparzysty 

numer 65, 

ul. Libijska, ul. Lizbońska,  

ul. Lotaryńska parzyste numery 

od 6 do 48A, 

ul. Marokańska, ul. Nubijska, 

ul. Rzymska, 

ul. Saska nieparzyste numery od 

3 do 9L, parzyste numery od 

2 do 16, ul. Wał Miedzeszyński 

nieparzyste numery od 371  
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ul. Saskiej, do przecięcia osi  

ul. Saskiej z osią al. Stanów 

Zjednoczonych, wzdłuż osi  

al. Stanów Zjednoczonych  

do przecięcia z osią  

ul. Międzynarodowej, wzdłuż osi 

al. Stanów Zjednoczonych do 

budynku zlokalizowanego przy 

al. Stanów Zjednoczonych 26,  

od al. Stanów Zjednoczonych 

26 w linii prostej, między 

budynkami przypisanymi do ul. 

Afrykańskiej nr: 16-16E, 14-14F, 

12-12E i budynkami 

przypisanymi do ul.  J. Nowaka–

Jeziorańskiego nr: 53 -53G, 

równolegle do ul. Afrykańskiej 

do przecięcia z osią 

ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego, wzdłuż osi  

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 

do przecięcia z osią 

projektowanej alei Tysiąclecia. 

do 379,  

ul. Złoczowska. 

 

7) po poz. 19 dodaje się poz. 20 i 21 w brzmieniu: 

20. Szkoła Podstawowa nr 401 

w Warszawie, 

ul. Tarnowiecka 4 

 Od przecięcia osi ul. Dęblińskiej 

z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż 

osi ul. Grochowskiej, wzdłuż osi 

ul. Płowieckiej do przecięcia  

z granicą dzielnicy Praga-

Południe, od przecięcia osi  

ul. Płowieckiej z granicą 

dzielnicy Praga-Południe, 

wzdłuż granicy dzielnicy Praga-

Południe do przecięcia granicy 

dzielnicy Praga-Południe  

z al. gen. B. Wieniawy-

Długoszowskiego, wzdłuż osi  

al. gen. B. Wieniawy-

Długoszowskiego do przecięcia 

osi al. gen. B. Wieniawy-

Długoszowskiego z osią  

ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi 

ul. Ostrobramskiej do przecięcia 

osi ul. Ostrobramskiej z osią  

ul. Zamienieckiej, wzdłuż osi  

ul. Zamienieckiej do przecięcia 

osi ul. Zamienieckiej z osią  

ul. Łukowskiej, wzdłuż osi  

ul. Łukowskiej do przecięcia osi 

ul. Łukowskiej z osią  

ul. M. Rodziewiczówny, wzdłuż 

osi ul. M. Rodziewiczówny  

do przecięcia osi  

ul. M. Rodziewiczówny z osią 

ul. Dęblińskiej, wzdłuż osi  

ul. Dęblińskiej do przecięcia osi 

ul. Dęblińskiej z osią 

ul. Grochowskiej. 

ul. Dęblińska parzyste numery 

od 2 do 6, ul. Grochowska 

nieparzyste numery od 1 do 

23/31, ul. Jubilerska nieparzysty 

numer 1/3, parzyste numery od 

4 do 10A, ul. Komorska 

nieparzyste numery od 11/15 do 

17/23, parzyste numery od 4 do 

10, ul. Kokoryczki nieparzyste 

numery od 1 do 5, parzyste 

numery od 16 do 20, ul. 

Lotnicza nieparzyste numery od 

3/5 do 13, parzyste numery od 

16 do 18, ul. Łukowska 

nieparzyste numery od 1 do 27, 

ul. Osiecka parzyste numery od 

2 do 4A, ul. Ostrobramska 

parzyste numery od 34 do 88, 

ul. Płowiecka parzyste numery 

od 2 do 6A,  

ul. M. Rodziewiczówny 

nieparzysty numer 1,  

ul. Tarnowiecka nieparzyste 

numery od 3 do 13, parzyste 

numery od 2 do 4, ul. Zarośla, 

ul. Zamieniecka parzyste 

numery od 26 do 46. 
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21. Szkoła Podstawowa nr  402 

w Warszawie, 

ul. J. Nowaka- 

Jeziorańskiego 22 

 Od przecięcia osi  

ul. Ostrobramskiej z osią  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, 

wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej do 

punktu przecięcia osi  

ul. Ostrobramskiej z osią  

al. gen. B. Wieniawy–

Długoszowskiego, wzdłuż  

al. gen. B. Wieniawy–

Długoszowskiego do punktu 

przecięcia osi  

al. gen. B. Wieniawy–

Długoszowskiego z granicą 

dzielnicy Praga-Południe, 

wzdłuż granicy dzielnicy Praga-

Południe do punktu przecięcia  

z Kanałem Gocławskim, wzdłuż 

Kanału Gocławskiego do punktu 

przecięcia Kanału Gocławskiego 

z osią ul. gen. A. E. Fieldorfa 

„Nila”, wzdłuż osi  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do 

przecięcia osi  

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  

z osią ul. Ostrobramskiej. 

ul. Celownicza,  

ul. Cichociemnych, 

ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 

parzyste numery od 32 do 40, 

ul. gen. L. Okulickiego, 

ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 

nieparzyste numery od 1A do 9, 

parzyste numery od 6 do 22, 

ul. M. Pisarka, ul. Optyków,  

ul. Ostrobramska nieparzyste 

numery od 73B do 85, 

ul. Perkuna nieparzyste numery 

od 47 do 55, parzyste numery 

od 52 do 74, ul. Precyzyjna, 

ul. S. Mikołajczyka, 

ul. Szkoły Orląt, 

ul. św. Patryka, 

ul. T. Rechniewskiego 

nieparzyste numery od 9 do 13, 

parzysty numer 14, 

ul. W. Rychtera, 

ul. W. Witwickiego, 

ul. Z. Burzyńskiego. 

 

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

odpowiednio w załącznikach nr 1-9 do uchwały. 

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

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

m.st. Warszawy i na tablicach informacyjnych szkół wymienionych w § 1. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 

   

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy 

 

Ewa  Malinowska-Grupińska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/1373/2021 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XLIV/1373/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 

18 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

z dniem 1 września 2021 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie:  

Szkoła Podstawowa nr 163  

im. Batalionu „Zośka” 

w Warszawie, ul. Osiecka 28/32 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. Osiecka 28/32 

 

Granice obwodu przebiegają: 

od przecięcia osi ul. Omulewskiej z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej do przecięcia osi  

ul. Grochowskiej z osią ul. Dęblińskiej, wzdłuż osi ul. Dęblińskiej do przecięcia osi ul. Dęblińskiej z osią  

ul. M. Rodziewiczówny, wzdłuż osi ul. M. Rodziewiczówny do przecięcia osi ul. M. Rodziewiczówny z osią  

ul. Łukowskiej, wzdłuż osi ul. Łukowskiej do przecięcia osi ul. Łukowskiej z osią ul. Zamienieckiej, wzdłuż osi 

ul. Zamienieckiej do przecięcia osi ul. Zamienieckiej z osią ul. Sulejkowskiej, wzdłuż osi ul. Sulejkowskiej, 

wzdłuż przedłużenia osi ul. Sulejkowskiej do przecięcia osi ul. Sulejkowskiej z osią ul. Omulewskiej, wzdłuż osi 

ul. Omulewskiej do przecięcia osi ul. Omulewskiej z osią ul. Grochowskiej. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 

ul. Dęblińska nieparzyste od numeru 5 do 17, ul. Gdecka nieparzyste od numeru 1 do 21, parzyste od numeru 10 

do 16, ul. Grochowska nieparzyste od numeru 43 do 153/155, ul. Jarocińska nieparzyste od numeru 1 do 31, 

parzyste od numeru 12/14 do 34, ul. Kawcza nieparzyste od numeru 29 do 61, parzyste od numeru 32 do 64,  

ul. Komorska nieparzyste od numeru 29/33 do 55, parzyste od numeru 30 do 62, ul. Łukowska parzyste od 

numeru 2 do 28, ul. M. Rodziewiczówny nieparzysty numer 7, ul. Mlądzka nieparzyste od numeru 27 do 31, 

parzyste od numeru 30 do 48, ul. Omulewska parzyste od numeru 12 do 26B, ul. Osiecka nieparzyste od numeru 

29 do 59, parzyste od numeru 28/32 do 62, ul. Pustelnicka nieparzyste od numeru 5 do 35, parzyste od numeru 2 

do 48A, ul. Sulejkowska nieparzyste od numeru 5 do 31, parzyste od numeru 16 do 44, ul. Tarnowiecka 

nieparzyste od numeru 33 do 57, parzyste od numeru 46 do 48, ul. Witolińska, ul. Zamieniecka parzyste od 

numeru 54 do 92. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

Warszawa, dnia 18 lutego 2021 r. 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul. Osiecka 28/32; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/1373/2021 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XLIV/1373/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 

18 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

z dniem 1 września 2021 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie: 

 

Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF 

w Warszawie, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31 

 

 

Granice obwodu przebiegają: 
od przecięcia granicy dzielnicy Praga-Południe z osią ul. Wał Miedzeszyński, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-

Południe do Wisły, od zetknięcia punktu granicy dzielnicy Praga-Południe z Wisłą, wzdłuż granicy dzielnicy 

Praga-Południe nurtem Wisły do zetknięcia granicy osiedla Gocław z osiedlem Saska Kępa, wzdłuż osi  

ul. Wał Miedzeszyński do przecięcia się z projektowaną osią alei Tysiąclecia, wzdłuż projektowanej osi alei 

Tysiąclecia do przecięcia się z osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, wzdłuż osi ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego do przecięcia osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego z osią ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, wzdłuż 

osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do przecięcia osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” z osią ul. Wał Miedzeszyński, 

wzdłuż osi ul. Wał Miedzeszyński do przecięcia osi ul. Wał Miedzeszyński z granicą dzielnicy Praga-Południe. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy, ul. Cz. Witoszyńskiego, ul. Dedala, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 

nieparzyste od numeru 1 do 11, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego nieparzyste od numeru 31 do 39A,  

ul. J. Meissnera, ul. J. Nagórskiego, ul. Jantarowy Szlak, ul. Polskich Skrzydeł, ul. M. Pawlikowskiego,  

ul. gen. S. Sosabowskiego, ul. Wał Miedzeszyński nieparzysty numer 345, parzysty numer 646. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

Warszawa, dnia 18 lutego 2021 r. 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/1373/2021 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XLIV/1373/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 

18 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

z dniem 1 września 2021 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie:  

Szkoła Podstawowa nr 246  

im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w Warszawie, 

ul. Białowieska 22 
Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w 

Warszawie, ul. Białowieska 22 

 

Granice obwodu przebiegają: 
od przecięcia osi al. Stanów Zjednoczonych z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej do przecięcia 

z osią ul. Omulewskiej, wzdłuż osi ul. Omulewskiej do przecięcia osi ul. Omulewskiej z osią ul. Sulejkowskiej, 

wzdłuż osi ul. Sulejkowskiej, do przecięcia osi ul. Sulejkowskiej z osią ul. Zamienieckiej, wzdłuż  

ul. Zamienieckiej, do przecięcia osi ul. Zamienieckiej z osią ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej 

do przecięcia z osią ul. Grenadierów, wzdłuż osi ul. Grenadierów do przecięcia osi ul. Grenadierów z osią  

ul. Majdańskiej, wzdłuż osi ul. Majdańskiej do przecięcia osi ul. Majdańskiej z osią ul. Stockiej, wzdłuż osi  

ul. Stockiej do przecięcia osi ul. Stockiej z osią al. Stanów Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych, 

do przecięcia osi al. Stanów Zjednoczonych z osią ul. Grochowskiej. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
al. Stanów Zjednoczonych parzyste numery od 68 do72, ul. Białowieska nieparzyste od numeru 1 do 19, parzyste 

od numeru 2 do 42, ul. Budrysów nieparzyste od numeru 9 do 11A, parzyste od numeru 14 do 26, ul. Czapelska 

nieparzyste od numeru 23 do 39, parzyste od numeru 14 do 48, ul. Darłowska nieparzyste od numeru 1A do 9, 

parzyste od numeru 2 do 14, ul. Filomatów nieparzyste od numeru 13 do 57, parzyste od numeru 16 do 46,  

ul. Gedymina nieparzyste od numeru 13 do 23, parzyste od numeru 18 do 30, ul. Grenadierów parzyste od numeru 

2 do 12, ul. Grochowska nieparzyste od numeru 163 do 207, ul. I. Kruszewskiego parzyste od numeru 2 do 18, 

ul. Igańska nieparzyste od numeru 3 do 27, parzyste od numeru 2 do 36, ul. Karczewska nieparzyste od numeru 

7 do 33, parzyste od numeru 10 do 26, ul. Korytnicka nieparzyste od numeru 21 do 29, parzyste od numeru 20 

do 46, ul. Krypska nieparzyste od numeru 13 do 39, parzyste od numeru 18 do 52/54, ul. Kutnowska nieparzyste 

od numeru 7 do 23, parzyste od numeru 8 do 30, ul. Łukiska nieparzyste od numeru 15 do 29, parzyste od numeru 

14 do 24, ul. Łukowska nieparzyste od numeru 31 do 39, parzyste od numeru 30 do 66, ul. Majdańska nieparzyste 

od numeru 1 do 47, parzyste od numeru 4 do 38/40, ul. Męcińska parzyste od numeru 10/14 do 42, ul. Mlądzka 

nieparzyste od numeru 3 do 23, parzyste od numeru 8 do 20, ul. Okuniewska nieparzyste od numeru 1 do 21, 

parzyste od numeru 18 do 22, ul. Omulewska nieparzyste od numeru 9 do 27A, ul. Ostrobramska parzyste od 

numeru 90 do 124, ul. Ostrołęcka parzyste od numeru 4 do 16, ul. Sulejkowska nieparzyste od numeru 35 do 63, 

parzyste od numeru 48 do 74, ul. Szczawnicka, ul. Zagójska, ul. Zamieniecka nieparzyste numery od 17 do 87, 

ul. Zgierska, ul. Znicza. 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
Warszawa, dnia 18 lutego 2021 r. 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w Warszawie, 

ul. Białowieska 22; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/1373/2021 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XLIV/1373/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 

18 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

z dniem 1 września 2021 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie:  

 

Szkoła Podstawowa nr 279 

im. Batalionów AK „Gustaw” i Harnaś” 

w Warszawie, ul. Cyrklowa 1 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i Harnaś” w Warszawie, ul. 

Cyrklowa 1 

 

Granice obwodu przebiegają: 
od budynku zlokalizowanego przy al. Stanów Zjednoczonych 26, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do 

przecięcia z osią ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej do przecięcia z osią ul. Poligonowej, wzdłuż 

osi ul. Poligonowej do przecięcia z osią ul. Międzyborskiej, wzdłuż osi ul. Międzyborskiej do przecięcia z osią 

ul. kard. A. Kakowskiego, wzdłuż ul. kard. A. Kakowskiego do przecięcia z osią ul. Kompasowej, wzdłuż osi  

ul. Kompasowej do przecięcia z osią ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego, wzdłuż osi ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego do 

przecięcia z osią ul. gen. S. Skalskiego, wzdłuż osi ul. gen. S. Skalskiego do przecięcia z osią ul. gen. T. Bora-

Komorowskiego, wzdłuż linii prostej, między budynkami przypisanymi do ul. Afrykańskiej nr: 16-16E, 14-14F, 

12-12E i budynkami przypisanymi do ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego nr: 53-53G, równoległej do ul. Afrykańskiej, 

do budynku zlokalizowanego przy al. Stanów Zjednoczonych 26. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
al. Stanów Zjednoczonych parzyste numery od 32 do 34, ul. Bracławska, ul. Busolowa, ul. Cyrklowa,  

ul. F. Żymirskiego, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego parzyste numery od 56 do 62, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 

nieparzyste numery od 45 do 53G, parzyste numery od 42 do 52, ul. kard. A. Kakowskiego nieparzyste numery 

od 5 do 11, ul. Kompasowa nieparzyste numery od 1 do 17, parzyste numery od 12 do 16, ul. Kwarciana,  

ul. Latyczowska, ul. Lechitów, ul. Międzyborska nieparzyste numery od 9 do 23, ul. Motorowa, ul. Opinogórska, 

ul. Ostrobramska nieparzyste numery od 101 do 109, ul. Ostrzycka, ul. Poligonowa nieparzyste numery od 1  

do 3, parzyste numery od 2 do 18. 

 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

Warszawa, dnia 18 lutego 2021 r. 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i Harnaś” w Warszawie, ul. Cyrklowa 1; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/1373/2021 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XLIV/1373/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 

18 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

z dniem 1 września 2021 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie:  

 

Szkoła Podstawowa nr 312  

im. Ewy Szelburg-Zarembiny, 

w Warszawie, ul. W. Umińskiego 12 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie,  

ul. W. Umińskiego 12 

 

Granice obwodu przebiegają: 
od przecięcia osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” z Kanałem Gocławskim, wzdłuż Kanału Gocławskiego do punktu 

przecięcia Kanału Gocławskiego z granicą dzielnicy Praga-Południe, od punktu przecięcia Kanału Gocławskiego 

z granicą dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia granicy dzielnicy 

Praga-Południe z osią ul. Wał Miedzeszyński, wzdłuż osi ul. Wał Miedzeszyński do przecięcia osi  

ul. Wał Miedzeszyński z osią ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, wzdłuż osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do 

przecięcia osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” z Kanałem Gocławskim. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
al. K. Kumanieckiego, pl. T. Kotarbińskiego, ul. Brygady Pościgowej, ul. E. Horbaczewskiego,  

ul. E. Kwiatkowskiego, ul. F. Znanieckiego, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” parzyste numery od 8 do 16,  

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego nieparzyste numery od 3A do 21, parzyste numery od 4 do 22,  

ul. Jugosłowiańska, ul. Samolotowa, ul. T. Manteuffla, ul. T. Rechniewskiego nieparzyste numery od 3 do 7, 

parzyste numery od 2 do 12, ul. Wał Miedzeszyński parzyste numery od 670 do 672, ul. W. Umińskiego, 

ul. W. Tatarkiewicza, ul. Złotej Wilgi. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

Warszawa, dnia 18 lutego 2021 r. 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie, ul. W. Umińskiego 12; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/1373/2021 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XLIV/1373/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 

18 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

z dniem 1 września 2021 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie:  

 

Szkoła Podstawowa nr 375 

im. Orląt Lwowskich 

w Warszawie, ul. gen. R. Abrahama 10 
Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie, ul.gen. R. Abrahama 10 

 

Granice obwodu przebiegają: 
od przecięcia osi ul. Ostrobramskiej z osią ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, wzdłuż osi ul. gen. A. E. Fieldorfa 

„Nila” do przecięcia ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” z osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, wzdłuż osi  

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do przecięcia osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego z osią ul. gen. S. Skalskiego, 

wzdłuż osi ul. gen. S. Skalskiego do przecięcia osi ul. gen. S. Skalskiego z osią ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego, 

wzdłuż osi ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego do przecięcia osi ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego z osią ul. Kompasowej, 

wzdłuż osi ul. Kompasowej, od przecięcia osi ul. Kompasowej z osią ul. kard. A. Kakowskiego, wzdłuż ul. kard. 

A. Kakowskiego do przecięcia osi ul. kard. A. Kakowskiego z osią ul. Międzyborskiej, wzdłuż osi  

ul. Międzyborskiej do przecięcia osi ul. Międzyborskiej z osią ul. Poligonowej, wzdłuż osi ul. Poligonowej do 

przecięcia osi ul. Poligonowej z osią ul. Ostrobramskiej. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
ul. Awionetki RWD, ul. Filomatów numer parzysty 6, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” nieparzyste numery  

od 15 do 51, ul. gen. B. Bohaterewicza, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego parzyste numery od 32 do 54,  

ul. gen. R. Abrahama, ul. gen. S. Skalskiego nieparzyste numery od 1 do 5, ul. G. Przemyka, ul. kard. A. 

Kakowskiego parzyste numery od 8 do 16, ul. J. Bukowskiego, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego nieparzysty numer 

35, parzysty numer 28, ul. Kapelanów AK, ul. K. Guderskiego, ul. Łukiska nieparzyste numery od 1 do 9, 

parzyste numery od 2 do 8, ul. Nasypowa, ul. Międzyborska parzyste numery od 8 do 12, ul. Ostrobramska 

nieparzyste numery od 91 do 97C, ul. Perkuna parzysty numer 86, ul. Poligonowa parzyste numery od 30 do 32, 

ul. Orlego Lotu, ul. S. Rogalskiego, ul. Salamandry. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

Warszawa, dnia 18 lutego 2021 r. 

 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 375 im. Orląt Lwowskich w Warszawie, ul. gen. R. Abrahama 10; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa. 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/1373/2021 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XLIV/1373/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 

18 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

 

z dniem 1 września 2021 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie:  

 

Szkoła Podstawowa nr 397 

im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej 

w Warszawie, ul. Afrykańska 11 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie, ul. 

Afrykańska 11 

 

Granice obwodu przebiegają: 
od przecięcia osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego z osią projektowanej alei Tysiąclecia, wzdłuż projektowanej 

osi alei Tysiąclecia do przecięcia z osią ul. Wał Miedzeszyński, wzdłuż osi ul. Wał Miedzeszyński, wzdłuż linii 

prostopadłej do granicy dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia prostej 

prostopadłej do ul. Wał Miedzeszyński pomiędzy budynkami przy ul. Wał Miedzeszyński 381, wzdłuż osi  

ul. Wał Miedzeszyński do przecięcia z osią ul. Lotaryńskiej, wzdłuż osi ul. Lotaryńskiej do przecięcia osi  

ul. Lotaryńskiej z osią ul. Saskiej, wzdłuż osi ul. Saskiej, do przecięcia osi ul. Saskiej z osią al. Stanów 

Zjednoczonych, wzdłuż osi al. Stanów Zjednoczonych do przecięcia z osią ul. Międzynarodowej, wzdłuż osi  

al. Stanów Zjednoczonych do budynku zlokalizowanego przy al. Stanów Zjednoczonych 26, od al. Stanów 

Zjednoczonych 26 w linii prostej, między budynkami przypisanymi do ul. Afrykańskiej nr: 16-16E, 14-14F,  

12-12E i budynkami przypisanymi do ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego nr: 53 -53G, równolegle do ul. Afrykańskiej 

do przecięcia z osią ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, wzdłuż osi ul. gen. T. Bora-Komorowskiego do przecięcia 

z osią projektowanej alei Tysiąclecia. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
al. Stanów Zjednoczonych parzyste numery od 20C do 26A, ul. Afrykańska, ul. Algierska, ul. Alzacka,  

ul. Arabska, ul. Ateńska, ul. Berneńska, ul. Brukselska nieparzyste numery od 1 do 17E, parzyste numery od 4 

do 20, ul. Drezdeńska, ul. Egipska, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego nieparzysty numer 65, ul. Libijska,  

ul. Lizbońska, ul. Lotaryńska parzyste numery od 6 do 48A, ul. Marokańska, ul. Nubijska, ul. Rzymska, ul. Saska 

nieparzyste numery od 3 do 9L, parzyste numery od 2 do 16, ul. Wał Miedzeszyński nieparzyste numery od 371 

do 379, ul. Złoczowska. 

 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

Warszawa, dnia 18 lutego 2021 r. 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie,  

ul. Afrykańska 11; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa. 
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/1373/2021 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XLIV/1373/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 

18 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

 

z dniem 1 września 2021 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie:  

 

Szkoła Podstawowa nr 401 

w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4 
 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 401 w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4 

 

Granice obwodu przebiegają: 
od przecięcia osi ul. Dęblińskiej z osią ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Grochowskiej, wzdłuż osi ul. Płowieckiej 

do przecięcia z granicą dzielnicy Praga-Południe, od przecięcia osi ul. Płowieckiej z granicą dzielnicy Praga-

Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do przecięcia granicy dzielnicy Praga-Południe z al. gen. B. 

Wieniawy-Długoszowskiego, wzdłuż osi al. gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego do przecięcia osi al. gen. B. 

Wieniawy-Długoszowskiego z osią ul. Ostrobramskiej, wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej do przecięcia osi  

ul. Ostrobramskiej z osią ul. Zamienieckiej, wzdłuż osi ul. Zamienieckiej do przecięcia osi ul. Zamienieckiej  

z osią ul. Łukowskiej, wzdłuż osi ul. Łukowskiej do przecięcia osi ul. Łukowskiej z osią ul. M. Rodziewiczówny, 

wzdłuż osi ul. M. Rodziewiczówny do przecięcia osi ul. M. Rodziewiczówny z osią ul. Dęblińskiej, wzdłuż osi 

ul. Dęblińskiej do przecięcia osi ul. Dęblińskiej z osią ul. Grochowskiej. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
ul. Dęblińska parzyste numery od 2 do 6, ul. Grochowska nieparzyste numery od 1 do 23/31, ul. Jubilerska 

nieparzysty numer 1/3, parzyste numery od 4 do 10A, ul. Komorska nieparzyste numery od 11/15 do 17/23, 

parzyste numery od 4 do 10, ul. Kokoryczki nieparzyste numery od 1 do 5, parzyste numery od 16 do 20, ul. 

Lotnicza nieparzyste numery od 3/5 do 13, parzyste numery od 16 do 18, ul. Łukowska nieparzyste numery od 1 

do 27, ul. Osiecka parzyste numery od 2 do 4A, ul. Ostrobramska parzyste numery od 34 do 88, ul. Płowiecka 

parzyste numery od 2 do 6A, ul. M. Rodziewiczówny nieparzysty numer 1, ul. Tarnowiecka nieparzyste numery 

od 3 do 13, parzyste numery od 2 do 4, ul. Zarośla, ul. Zamieniecka parzyste numery od 26 do 46. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

Warszawa, dnia 18 lutego 2021 r. 

 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 401 w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa. 
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/1373/2021 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 88 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz § 2 uchwały nr XLIV/1373/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 

18 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 

z dniem 1 września 2021 r. akt założycielski szkoły podstawowej otrzymuje brzmienie:  

 

Szkoła Podstawowa nr 402  

w Warszawie, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 22 

 

Określa się obwód Szkoły Podstawowej nr 402 w Warszawie, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 22 

 

Granice obwodu przebiegają: 
od przecięcia osi ul. Ostrobramskiej z osią ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, wzdłuż osi ul. Ostrobramskiej do 

punktu przecięcia osi ul. Ostrobramskiej z osią al. gen. B. Wieniawy–Długoszowskiego, wzdłuż al. gen. B. 

Wieniawy–Długoszowskiego do punktu przecięcia osi al. gen. B. Wieniawy–Długoszowskiego z granicą 

dzielnicy Praga-Południe, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Południe do punktu przecięcia z Kanałem 

Gocławskim, wzdłuż Kanału Gocławskiego do punktu przecięcia Kanału Gocławskiego z osią ul. gen. A. E. 

Fieldorfa „Nila”, wzdłuż osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” do przecięcia osi ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”  

z osią ul. Ostrobramskiej. 

 

W skład obwodu wchodzą następujące ulice lub ich części: 
ul. Celownicza, ul. Cichociemnych, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” parzyste numery od 32 do 40, ul. gen. L. 

Okulickiego, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego nieparzyste numery od 1A do 9, parzyste numery od 6 do 22,  

ul. M. Pisarka, ul. Optyków, ul. Ostrobramska nieparzyste numery od 73B do 85, ul. Perkuna nieparzyste numery 

od 47 do 55, parzyste numery od 52 do 74, ul. Precyzyjna, ul. S. Mikołajczyka, ul. Szkoły Orląt, ul. św. Patryka, 

ul. T. Rechniewskiego nieparzyste numery od 9 do 13, parzysty numer 14, ul. W. Rychtera, ul. W. Witwickiego, 

ul. Z. Burzyńskiego. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady m.st. Warszawy 
pieczęć okrągła 

Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

Warszawa, dnia 18 lutego 2021 r. 

 

 

Otrzymują: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 402 w Warszawie, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 22; 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty; 

3. aa. 
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