
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2011 r. 

 

 

 

Komisja Statutowa i Porządku Publicznego 

Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

 

 

 

W imieniu mieszkańców dzielnicy Białołęka oraz innych mieszkańców Warszawy 

popierających nadanie dla mostu pomiędzy dzielnicami Białołęka i Bielany m.st. Warszawy, nazwy: 

Most Północny, składam wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Rady Warszawy o 

zmianę nazwy Mostu Marii Skłodowskiej – Curie na nazwę: Most Północny lub Most Północny im 

Marii Skłodowskiej – Curie. 

 

Pod wnioskiem o zmianę nazwy Most Marii Skłodowskiej – Curie na Most Północny 

dotychczas podpisało się ponad 1000 osób – mieszkańców Warszawy (załączam podpisy). 

 

Projekt uchwały wraz z częścią zebranych podpisów składam do Komisji Statutowej i 

Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z uwagi na to, że komisja Rady 

Dzielnicy Białołęka posiada inicjatywę uchwałodawczą – może kierować projekty uchwał pod obrady 

całej Rady Dzielnicy Białołęka. 

 
 
 

Z poważaniem  
 
 
 
 

Załączniki – pliki z podpisami ponad 1000 mieszkańców Warszawy za nazwą Most Północny (78 
kartek) 

  

  



Uchwała Nr 
Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy 

z dnia ………………… 201… roku 
 
w sprawie wniosku do Rady Warszawy o zmianę nazwy Mostu Marii Skłodowskiej – Curie na 

nazwę: Most Północny lub Most Północny im Marii Skłodowskiej – Curie. 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy (Dz. U. nr 41, poz.361 z późn. zm.) uchwala się,  
co następuje: 
 

§ 1 

Rada Dzielnicy Białołęka wnioskuje do Rady m.st. Warszawy o jak najszybsze podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany nazwy mostu pomiędzy dzielnicami Białołęka i Bielany m.st. 

Warszawy z nazwy obecnej Most Marii Skłodowskiej – Curie na nazwę: Most Północny lub 

Most Północny im. Marii Skłodowskiej – Curie. 

 

§ 2 
Uchwałę przekazuje się Przewodniczącemu Rady m. st. Warszawy, radnym m. st. Warszawy 
wybranym z okręgu nr 6 (Białołęka – Praga Północ). 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.  
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
         Przewodniczący Rady  
       Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  
 
 
            Paweł Tyburc 
 
 



Uzasadnienie 

 
Po zakończeniu budowy mostu pomiędzy dzielnicami Białołęka i Bielany m.st. Warszawy, 

Rada Warszawy podjęła uchwałę na mocy której, nowemu mostowi nadała nazwę: Most Marii 

Skłodowskiej – Curie. 

Nazwę tę Rada Warszawy nadała wbrew zdaniu mieszkańców Warszawy, którzy wypowiadali 

się w oficjalnie zorganizowanych z tej okazji przez m.st. Warszawę konsultacjach (ok. 80% biorących 

udział w konsultacjach opowiedziało się za nazwą most Północny, ok. 15% za nazwą most im. Marii 

Skłodowskiej – Curie). 

Także Zespół Nazewnictwa Miejskiego oraz Rady Dzielnic: Białołęka i Bielany wyraziły 

negatywną opinię w sprawie nazwy Most Marii Skłodowskiej – Curie. 

Nazwa Most Północny na tyle mocno zakorzeniła się w nazewnictwie dotyczącym nowego 

mostu, że w powszechnej mowie most ten funkcjonuje (i będzie funkcjonował) jako Most Północny. 

Z tego względu zasadne jest podjęcie przez Radę Warszawy uchwały zmieniającej obecnie 

nadaną nazwę mostu (Most Marii Skłodowskiej – Curie) na nazwę: Most Północny (jak chcą 

mieszkańcy) lub kompromisową nazwę: Most Północny im. Marii Skłodowskiej – Curie . Zwłaszcza 

kompromisowa nazwa Most Północny im. Marii Skłodowskiej – Curie jest nazwą, która zarówno uczci 

noblistkę, jak i odzwierciedli potoczną nazwę mostu w jego oficjalnej nazwie. 


