
UCHWAŁA NR XXX/334/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia 3 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Klub Konfederacji Siewierz reprezentowany przez Pana 
Macieja Pogana, dotyczącej nadania nazwy drodze gminnej położonej w Siewierzu, zlokalizowanej na 

działkach o numerach geodezyjnych: 2467, 2468 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 18 b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miejska w Siewierzu 
uchwala: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 4 stycznia 2022 r. przez Klub Konfederacji Siewierz 
reprezentowany przez Pana Macieja Pogana, dotyczącej nadania drodze gminnej położonej w Siewierzu, 
zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych: 2467, 2468 nazwy „ul. Żołnierzy Wyklętych" - petycji 
nie uwzględnia się. 

§ 2. Uzasadnienie do niniejszej uchwały zawiera ocenę merytoryczną zajętego stanowiska. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu do zawiadomienia składającego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Siewierzu 

 
 

mgr Barbara Bochenek 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E138D661-89E8-4357-9F8A-52F9EA5662AD. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

 
 Do Biura Rady Miejskiej w Siewierzu wpłynęła petycja złożona przez Klub Konfederacji Siewierz 
reprezentowany przez Pana Macieja Pogana w sprawie  nadania nazwy drodze gminnej zlokalizowanej na 
nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 2467, 2468. Jako  proponowana nazwa ulicy 
została podana  nazwa ,,ul. Żołnierzy Wyklętych”. 
 Przedmiotowa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i jej rozpatrzenia. Po dokonaniu kontroli pod względem 
formalnym, Komisja stwierdziła, że petycja spełnia wymagania określone w art. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2014 r. 
o petycjach. Ponadto, po dokonaniu analizy merytorycznej komisja uznała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. 
zm.), podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi  lub  nazw  dróg  
wewnętrznych w  rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 
1376 z późn. zm.)  należy  do wyłącznej  właściwości  rady  gminy. Ponadto,   zgodnie  z art.  8  ust. 1 ustawy    
o drogach  publicznych, podjęcie  przez radę  gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
wymaga uzyskania pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana.  
 Rozpatrując petycję Komisja ustaliła, że działki nr: 2467, 2468 stanowią własność Gminy Siewierz. 
Droga zlokalizowana na tych działkach jest drogą wewnętrzną. Przy drodze nie ma usytuowanych żadnych 
budynków. Nieruchomości przyległe do drogi położone są na terenach, dla których brak jest miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości te nie są objęte  decyzjami o warunkach zabudowy. 
Praktyką jest, że przy ustalaniu nazw ulic uwzględnia się propozycje mieszkańców zamieszkałych przy drodze 
dla ich potrzeb adresowych i przy zachowaniu jednolitego charakteru nazewnictwa ulic w danym rejonie. 
Proponowana w petycji nazwa „ul. Żołnierzy Wyklętych” nie  jest  tematycznie zbliżona do istniejących  nazw 
sąsiednich  ulic:  ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Ogrodowa  ul. Spokojna,  ul. Letniskowa,  ul. Cicha, ul. Łąkowa,  
ul. ks. Gietyngiera. 
 Mając na uwadze powyższe, obecnie nie zachodzi potrzeba podejmowania uchwały w sprawie nadania 
przedmiotowej drodze nazwy określonej w petycji. 
 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Siewierzu 

  
mgr Barbara Bochenek 
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