
UCHWAŁA NR XXI/288/2020 
RADY MIASTA MARKI 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie propozycji uczczenia 100 rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920 poprzez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy 

Warszawskiej 1920” na terenie powiatu wołomińskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. 
poz. 713), Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zgodnie 
z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie propozycji uczczenia 100 rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920 przez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” 
na terenie powiatu wołomińskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Marki do przekazania stanowiska Rady Miasta Marki 
Ministrowi Obrony Narodowej, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
Przewodniczącym rad gmin powiatu wołomińskiego przez które przebiega trasa S8. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Marki 

 
 

Paweł Pniewski 
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Załącznik do uchwały Nr XXI/288/2020 

Rady Miasta Marki 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie propozycji uczczenia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 
1920 przez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” na 

terenie powiatu wołomińskiego 

Święty Jan Paweł II, po nawiedzeniu mogił żołnierzy poległych w czasie Bitwy Warszawskiej, podczas 
swojej pielgrzymki do ojczyzny, w trakcie homilii wygłoszonej przed Katedrą Warszawsko-Praską 
13 czerwca 1999 roku, mówił: „Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej, jaka 
miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. /…/ Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, 
tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane "Cudem 
nad Wisłą". /…/ Na nową diecezję warszawsko-praską Opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek 
podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i całej Europy, jakie miało 
miejsce po wschodniej stronie Warszawy”.  

Odpowiadając na to wezwanie naszego wielkiego Rodaka, którego jubileusz setnych urodzin zbiega się 
w tym roku z setną rocznicą Bitwy Warszawskiej, Rada Miasta Marki przychylając się do wspólnego 
wniosku wójtów i burmistrzów z terenu powiatu wołomińskiego deklaruje zamiar nadania fragmentowi 
drogi ekspresowej S8 przebiegającej przez teren Gminy Miasto Marki nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy 
Warszawskiej 1920”. 

Rada Miasta Marki zwraca się do zarządcy drogi - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
z prośbą o wydanie pozytywnej opinii w sprawie propozycji nadania nazwy drodze publicznej na terenie 
Gminy Miasto Marki. Jednocześnie Rada Miasta Marki zwraca się do Ministra Obrony Narodowej 
o poparcie inicjatywy utworzenia „Alei Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” na terenie powiatu 
wołomińskiego oraz ujęcie nadania nazwy drodze ekspresowej S8 w programie obchodów setnej rocznicy 
Bitwy Warszawskiej.
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