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jednostki pomocniczej Rady Dzielnicy Praga-Południe 

w sprawie niezgodności MSI i granic osiedla Kamionek 

 

 

Pan Marcin Kluś 

Przewodniczący Rady Dzielnicy 

Praga-Południe  m.st. Warszawy 
 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z petycją mieszkańców w sprawie niezgodności systemów MSI z granicami osiedla Kamionek 

kierujemy zapytanie o to, czy Zarząd i Rada Dzielnicy zamierzają podjąć w najbliższej przyszłości 

działania w tej sprawie. 

W skierowanej do nas odpowiedzi Zarządu Dróg Miejskich na nasze stanowisko z dnia 4 czerwca 2019 

r., w którym uzasadnialiśmy potrzebę uzgodnienia nazewnictwa na tabliczkach systemu MSI z granicami 

osiedla Kamionek, znalazło się zdanie: 

,, Ze względu na konieczność modyfikacji co najmniej dwóch obszarów w przypadku ewentualnych 

zmian w systemie, niewłaściwe byłoby podejmowanie takich działań w oparciu tylko i wyłącznie o opinię 

rady Osiedla. W przypadku, gdy władze dzielnicy uznają za zasadne wprowadzenie korekt w systemie 

MSI powinny, jako gospodarz terenu, podjąć stosowne kroki. Wówczas należy zlecić przygotowanie 

analiz i badań z uwzględnieniem ww. aspektów związanych z powstaniem Systemu, wskazać źródło 

finansowania zmian oraz – w przypadku uznania ich za zasadne – podjąć stosowne kroki legislacyjne. 

Z naszej strony deklarujemy chęć pomocy na zasadzie konsultacji i udziału w pracach ewentualnego 

zespołu doradczego.”  

W ostatnim czasie mieszkańcy Kamionka wystosowali petycję w tej sprawie, uzbierało się ok. 300 

podpisów. Może mogłoby być to motywacją do podjęcia działań. 

Rada Osiedla Kamionek podtrzymuje swoje stanowisko. Aspekt historyczny jest dość mocno 

udokumentowany, choćby tym, że granica powiększonej w 1891 roku o Kamionek Warszawy przebiegła 

ulicą Podskarbińską, tamtędy też po powiększeniu Warszawy o Grochów w 1916 roku przebiegała 

granica tzw. komisariatów, ówczesnych jednostek administracyjnych (dzisiejsze osiedle Kamionek 

pokrywa się z granicami XV Komisariatu, a dzisiejszy Grochów – z granicami XVII Komisariatu)  Równie 

ważny, o ile nie ważniejszy na dziś jest dla nas aspekt społeczny, czyli to, że mieszkańców zwłaszcza 

nowych ,,spornego” terenu w pewien sposób ,,tracimy” dla lokalności, lokalnej tożsamości, trudno jest 

nam bowiem ich przekonać, że powinni współpracować z samorządem Kamionka, kiedy na tabliczkach 

na swoich domach widzą ,,Grochów”.  

Dlatego uważamy podjęcie działań w celu uzgodnienia obu podziałów za uzasadnione i celowe. 

 

        Z wyrazami szacunku 

Dorota Jankowska Lamcha 

Przewodnicząca Rady Samorządu  
Mieszkańców Osiedla Kamionek 


