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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” 
dotyczącego zmiany nazwy ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 
1378) w związku z art. 223 § 1 oraz 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695, 1298) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Skarg, wniosków i petycji Rada Miejska w Namysłowie postanawia uznać za zasadny wniosek zmieniający nazwę 
ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską. 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2020 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” 
dotyczącego zmiany nazwy ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską 

 W dniu 16 września 2020 r. mieszkańcy osiedla „Za Widawą” złożyli do Rady Miejskiej w Namysłowie 
wniosek dotyczący zmiany nazwy ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską. 

Wniosek został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2020 r. zapoznała się z treścią wniosku oraz 
wysłuchała merytorycznych wyjaśnień przekazanych przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami. 

Naczelnik Kinga Hyrycz wyjaśniła, że Rada Miejska w Namysłowie w 2011 r. podjęła Uchwałę nr V/42/11 
w sprawie nadania nazw ulicom, na mocy której drogom wewnętrznym, w tym działce gminnej nr 640 k. m. 12  
nadano nazwę ul. Juliana Przybosia. Na podstawie posiadanych dokumentów przekazała informację, że uchwała 
nie została wykonana – nie podjęto żadnych działań w zakresie zmiany nazwy ulicy, nie poinformowano też 
właścicieli nieruchomości ani instytucji o wprowadzonej zmianie. Jednocześnie mieszkańcy w przedłożonym 
wniosku uzasadniają, że we wszystkich posiadanych dokumentach, w tym dowodach osobistych, przy określaniu 
adresu zamieszkania funkcjonuje nazwa ulicy jako Staromiejska. 

Członkowie Komisji jednogłośnie, 4 głosami „za”, uznali, że wniosek mieszkańców w przedmiotowej sprawie 
jest zasadny. Projekt uchwały zmieniający nazwę ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską zostanie 
przedłożony radnym, w celu przyjęcia na najbliższej sesji. 

1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji 

2. Maria Teodorczyk – członek 

3. Karol Kubicki – członek – nieobecny 

4. Katarzyna Paradowska – członek 

5. Wojciech Kowalczyk – członek
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Uzasadnienie

W dniu 16 września 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynął wniosek mieszkańców osiedla „Za
Widawą” dotyczący zmiany nazwy ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską.

Wniosek został przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2020 r. rozpatrzyła złożony wniosek,
a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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