
            
Rada Dzielnicy Białoł ęka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modlińska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl 
 

 
Warszawa, 29 października 2012 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 Sz. P. 
 Ewa Malinowska-Grupińska 

 Przewodnicząca 
 Rady m.st.Warszawy 
 Pałac Kultury i Nauki 
 pl. Defilad 1, XX p., pok. 2013 
 00-901 Warszawa 

 
 wszyscy Radni m.st. Warszawy 
 
znak: Most Północny/nazwa/01/2012 
 
 
Dotyczy:  faktycznych kosztów nadania dla mostu Północnego nazwy: most Marii Skłodowskiej - Cu-
rie. 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca ! 
 
Szanowni Państwo Radni ! 
 
 Na XXVIII sesji rady m.st. Warszawy, która odbyła się 01 grudnia 2011 r. po-
dejmowali Państwo uchwałę w sprawie nadania nazwy mostowi w Dzielnicach Biało-
łęka i Bielany m.st. Warszawy. W wyniku Państwa głosowania dla mostu Północnego 
została nadana nazwa most Marii Skłodowskiej – Curie. 
 
 Z uwagi na to, że nie zgadzałem się i nie zgadzam się na tę nazwę dla mostu 
Północnego, zebrałem wśród mieszkańców dzielnicy Białołęka i innych dzielnic War-
szawy ponad 1000 głosów za przywróceniem nazwy most Północny dla mostu po-
między dzielnicami Białołęka i Bielany. Głosy te wraz z projektem uchwały (w załą-
czeniu) złożyłem do komisji Statutowej Rady Dzielnicy Białołęka. 
 
 W toku prac radnych dzielnicy Białołęka nad projektem uchwały, została nam 
przedstawiona opinia ZDM (w załączeniu), z której wynikało że koszt przywrócenia, 
dla mostu pomiędzy dzielnicami Białołęka i Bielany, nazwy most Północny wynosi 
szacunkowo ok. 150.000 zł. Duży koszt zmiany nazwy był główną przyczyną nie pod-
jęcia przez Radę Dzielnicy Białołęka 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. 
 
 Poprosiłem Prezydenta miasta, aby podał jakie faktyczne koszty zostały ponie-
sione na nadanie dla mostu Północnego obecnej nazwy: most Marii Skłodowskiej – 
Curie (w załączeniu) i uzyskałem informację, że koszt ten kształtował się na poziomie 
150.000 zł (w załączeniu). 
 
 Sprawdzając w druku nr 675 (w załączeniu) przewidywane koszty nadania dla 
mostu Północnego nazwy most Marii Skłodowskiej – Curie, przeczytałem w uzasad-
nieniu do projektu uchwały, że szacunkowe koszty nadania nazwy określono na kwo-
tę 5.490,00 zł. Koszty te miał ponieść ZDM. 
 
 Faktyczne koszty wyniosły ok. 150.000 zł , czyli były ponad 25-krotnie wyższe 
niż podane w projekcie uchwały (druk nr 675). 
 
 Czy znając faktyczne koszty nadania mostowi Północnemu nazwy: most Marii 
Skłodowskiej – Curie, także zagłosowaliby Państwo za zmianą tej nazwy, czy też 
wzorem radnych dzielnicy Białołęka byliby Państwo przeciwni tej zmianie? 
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