
UCHWAŁA NR VII/73/2019
RADY MIASTA MARKI

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy 
Miasto Marki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto 
Marki oraz granice obwodów szkół podstawowych obowiązujące od dnia 1 września 2019 roku, zgodnie 
z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Marki

Paweł Pniewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 4440



Załącznik do uchwały Nr VII/73/2019

Rady Miasta Marki

z dnia 27 marca 2019 r.

Sieć publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki oraz granice obwodów szkół podstawowych
od dnia 1 września 2019 roku

Nazwa  i adres siedziby szkoły Zasięg terytorialny (granice obwodu) Dodatkowe informacje 
o organizacji szkoły:

Organ prowadzącyL.p.

1 2 3 4
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Kornela Makuszyńskiego 
w Markach, 05-270 Marki,
ul. Okólna 14

1) od strony północnej: od granicy administracyjnej miasta Marki z gminą 
Nieporęt, wzdłuż południowej strony ul. Bielówek, wzdłuż zachodniej strony 
ul. Okólna, oraz wzdłuż północnej strony ul. Słoneczna, do Al. J. 
Piłsudskiego;
2) od strony wschodniej: od ul. Słoneczna, wzdłuż osi Al. J. Piłsudskiego, do 
granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Ząbki;
3) od strony południowej: od Al. J. Piłsudskiego, wzdłuż granicy miasta 
Marki z miastem Ząbki, do połączenia granic administracyjnych miasta Marki 
z m.st. Warszawa i z miastem Ząbki;
4) od strony zachodniej: od połączenia granic administracyjnych miasta Marki 
z m.st. Warszawa i z miastem Ząbki, wzdłuż granicy administracyjnej miasta 
Marki z m.st. Warszawa, oraz wzdłuż granicy administracyjnej miasta Marki 
z gminą Nieporęt, do ul. Bielówek.

Publiczna ośmioletnia szkoła 
podstawowa ze strukturą 
organizacyjną klas I – VIII – 
zgodnie 
z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe.

Gmina Miasto Marki

2. Szkoła Podstawowa nr 
2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Żołnierzy 
AK II Rejonu Celków
w Markach, 
05-270 Marki, ul. Szkolna 9 

1) od strony północnej: od Al. J. Piłsudskiego, wzdłuż lewego brzegu rzeki - 
Długa, do granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Zielonka;
2) od strony wschodniej: od rzeki - Długa, wzdłuż granicy administracyjnej 
miasta Marki z miastem Zielonka, do połączenia granic administracyjnych 
miasta Marki z miastem Zielonka i z miastem Ząbki;
3) od strony południowej: od połączenia granic administracyjnych miasta 
Marki z miastem Zielonka i z miastem Ząbki, wzdłuż granicy 
administracyjnej miasta Marki i miasta Ząbki, do Al. J. Piłsudskiego;
4) od strony zachodniej: od granicy administracyjnej miasta Marki z miastem 
Ząbki, wzdłuż osi Al. J. Piłsudskiego, do rzeki - Długa.

Publiczna ośmioletnia szkoła 
podstawowa ze strukturą 
organizacyjną klas I – VIII – 
zgodnie 
z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe.

Gmina Miasto Marki

3. Szkoła Podstawa nr 3 im. 
Pomnik Zwycięstwa 1920 roku 
w Markach, 05-270 Marki, ul. 

1) od strony północnej: od granicy administracyjnej miasta Marki z gminą 
Nieporęt, wzdłuż południowej strony ul. Żwirowa, wzdłuż zachodniej strony 
ul. Ceramiczna oraz wzdłuż północnej strony ul. Piotrówka, do Al. J. 

Publiczna ośmioletnia szkoła 
podstawowa ze strukturą 
organizacyjną klas I – VIII – 

Gmina Miasto Marki
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Pomnikowa 21 Piłsudskiego;
2) od strony wschodniej: od ul. Piotrówka, wzdłuż osi Al. J. Piłsudskiego do 
ul. Małachowskiego;
3) od strony południowej: od Al. J. Piłsudskiego, wzdłuż północnej strony ul. 
Małachowskiego, wzdłuż północnej strony ul. Zakątek, wzdłuż zachodniej 
strony ul. Okólna,  oraz wzdłuż południowej strony ul. Bielówek, do  granicy 
administracyjnej miasta Marki z gminą Nieporęt;
4) od strony zachodniej: od ul. Bielówek, wzdłuż  granicy administracyjnej  
miasta Marki z gminą Nieporęt, do ul. Żwirowa.

zgodnie 
z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe.

4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Stefana Roweckiego „Grota” 
w Markach, ul. Duża 
3 (przewidywane przeniesienie 
siedziby szkoły po 
wybudowaniu nowego 
kompleksu edukacyjnego przy 
ul. Wspólnej i  ul. Stawowej – 
planowany termin 
przeniesienia siedziby 
02.09.2019 r.)

1) od strony północnej: od Al. J. Piłsudskiego, wzdłuż przedłużenia osi ul. 
Piotrówka, do granicy administracyjnej miasta Marki z miastem Kobyłka;
2) od strony wschodniej: od przedłużenia osi ul. Piotrówka, wzdłuż granicy 
administracyjnej miasta Marki z miastem Kobyłka oraz wzdłuż granicy 
administracyjnej miasta Marki z miastem Zielonka, do rzeki Długa.
3) od strony południowej: od granicy administracyjnej miasta Marki                 
z miastem Zielonka, wzdłuż prawego brzegu rzeki – Długa, do Al. J. 
Piłsudskiego;
4) od strony zachodniej: od rzeki Długa, wzdłuż osi Al. J. Piłsudskiego, 
wzdłuż północnej strony ul. Słoneczna, wzdłuż zachodniej strony               ul. 
Okólna, wzdłuż północnej strony ul. Zakątek, wzdłuż północnej strony ul. 
Małachowskiego oraz wzdłuż osi Al. J. Piłsudskiego, do ul. Piotrówka.

Publiczna ośmioletnia szkoła 
podstawowa ze strukturą 
organizacyjną klas I – VIII – 
zgodnie 
z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe.

Gmina Miasto Marki

5. Zespół Szkół nr 2 im. Prymasa 
Tysiąclecia, Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Markach, 
05-270 Marki ul. Wczasowa 5.  

1) od strony północnej: od połączenia granic administracyjnych miasta Marki 
z gminą Nieporęt i z gminą Radzymin, wzdłuż granicy administracyjnej 
miasta Marki z gminą Radzymin, do połączenia granic administracyjnych 
miasta Marki z gminą Radzymin i z miastem Kobyłka;
2) od strony wschodniej: od połączenia granic administracyjnych miasta 
Marki z Gminą Radzymin i z miastem Kobyłka, wzdłuż granicy 
administracyjnej miasta Marki z miastem Kobyłka, do przedłużenia osi ul. 
Piotrówka;
3) od strony południowej: od granicy administracyjnej miasta Marki 
z miastem Kobyłka, wzdłuż przedłużenia osi ul. Piotrówka, wzdłuż północnej 
strony ul. Piotrówka, wzdłuż zachodniej strony ul. Ceramiczna, oraz wzdłuż 
południowej strony ul. Żwirowa, do granicy administracyjnej miasta Marki 
z gminą Nieporęt.
4) od strony zachodniej: od ul. Piotrówka, wzdłuż granicy administracyjnej 
miasta Marki z gminą Nieporęt, do połączenia granic administracyjnych 
miasta Marki z gminą Nieporęt i z gminą Radzymin.

Publiczna ośmioletnia szkoła 
podstawowa ze strukturą 
organizacyjną klas I – VIII – 
zgodnie 
z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe.

Gmina Miasto Marki
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