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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o 

samorządzie gminnym       ( Dz. U. z 2020r. poz. 713, z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje   : 

§ 1. 1. Ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną  w obrębie Krościenko Niżne  
usytuowanej na działkach nr 3385 oraz 3405 będących własnością Gminy 
Krosno  nadaje się nazwę ul. Dywizjonu 303. 

2. Kopia mapy ewidencyjnej z lokalizacją ulicy stanowi załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E6A0A626-74DB-4314-A9B8-960BE84E22BD. Projekt Strona 1

XXXV/1021/21

28 czerwca



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Krosna
z dnia .................... 2021 r.
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Uzasadnienie do projektu uchwały 
w sprawie  nadania nazwy ulicy 

 

 

 

 

 W dniu 5 maja 2021r. do Prezydenta Miasta Krosna wpłynął wniosek Prezydenta 

Miasta Krosna w sprawie nadania nazwy – ul. Dywizjonu 303 dla drogi wewnętrznej 

w obrębie Krościenko Niżne opisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 3405 oraz  

nr 3383 stanowiące własność Gminy Krosno. Procedura nadania nazwy dla ulicy, 

przyłączonej do miasta Krosna w wyniku zmiany granic Krosna, została poprzedzona 

badaniem opinii publicznej przeprowadzonej w dwóch etapach. I etap obejmował 

możliwość zgłoszenia propozycji nazwy ulicy. Ankieta była anonimowa i przeznaczona 

dla wszystkich zainteresowanych. Wzięło w niej udział 856 osób, które zgłosiły w 

formie elektronicznej łącznie 225 propozycji nazw. Wszystkie zgłoszone propozycje 

nazw zostały przez Komisję ds. nadawania  i zmiany nazw przeanalizowane na 

posiedzeniu w dniu 18 lutego 2021r., która zarekomendowała do dalszego etapu badania 

opinii mieszkańców siedem propozycji. Sześć z tych propozycji nazw tj. Rozwojowa, 

Inwestycyjna, Zgody, Dywizjonu 303, Podoficerów Lotnictwa i Łężańska zdaniem 

Komisji wywołują skojarzenia z terenami sąsiadującymi z ulicą i najlepiej oddają ich 

charakter. Ponadto ww. Komisja zarekomendowała do dalszego etapu nazwę „ Praw 

Kobiet”,  jako postulat, który uzyskał statystyczne najwyższe poparcie społeczne. W II 

etapie, na Portalu Konsultacji Społecznych przeprowadzono ankietę, w której należało 

wybrać jedną spośród siedmiu zaproponowanych nazw ulicy. Głosowanie również było 

anonimowe. Wzięło w nim udział 1005 osób, z których 368 osób tj. 36,6% oddało swój 

głos na nazwę „Dywizjonu 303”. Komisja ds. nadawania i zmiany nazw na posiedzeniu 

w dniu 7 maja 2021r. w związku z największym poparciem społecznym dla tej nazwy 

zaopiniowała tą nazwę pozytywnie. Zdaniem Komisji nazwa ta jest spójna z 

nazewnictwem, jakie występuje w tej części miasta, nacechowanymi patriotycznie 

nazwami nawiązującymi do historii Wojska Polskiego i II wojny światowej. Ulica łączy 

się bezpośrednio z ulicą gen. Władysława Sikorskiego, który we wrześniu 1940r. 

uhonorował Krzyżami Srebrnymi Orderu Virtuti Militari pilotów Dywizjonu 303  

Propozycja wpisuje się również w lotniczy charakter i tradycje Krosna oraz z 

historyczną funkcją obszaru, z  którym ulica bezpośrednio sąsiaduje.  Rada Dzielnicy 

Krościenko Niżne w dniu  24.05.2021r. również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. 

Dodatkowo należy nadmienić, iż w dniu 15 marca 2021 r., do Prezydenta Miasta 

Krosna wpłynął również wniosek w sprawie nadania nazwy dla ww. ulicy obejmujący 

103 propozycje nazw. Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku 

poprzez przedstawienie uzasadnia do wskazanych propozycji. Jednak zgodnie z opinią 

Biura Prawnego z dnia 14.06.2021r.  wniosek ten został przedstawiony Komisji ds. 

nadawania i zmiany nazw do zaopiniowania. Komisja na posiedzeniu w dniu 

14.06.2021r. po raz kolejny przeanalizowała wnikliwie zgłoszone propozycje nazw i 

zaopiniowała ww. wniosek negatywnie, podtrzymując swoje stanowisko z 7 maja 

2021r., w którym pozytywnie zaopiniowała nazwę „Dywizjonu 303”. Wniosek z dnia 

15 marca 2021r. zawiera propozycje, które były przedmiotem analizy komisji na 
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posiedzeniu w dniu 18.02.2021r. i nie wnosi nowych okoliczności do sprawy nadania 

nazwy dla przedmiotowej ulicy. Propozycje zawarte we wniosku z dnia 15 marca 

2021r., zostały również negatywnie zaopiniowane przez Radę Dzielnicy Krościenko 

Niżne, która pismem z dnia 15.06.2021r. podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, 

w którym pozytywnie zaopiniowała nazwę „Dywizjonu 303”. 

W zarysie historycznym Dywizjon 303, w zasadzie „303 Dywizjon Myśliwski 

„Warszawski” im. Tadeusza Kościuszki”, utworzony został 2 sierpnia 1940r. w Northolt 

w Wielkiej Brytanii, jako część Polskich Sił Powietrznych. Za wykonane działania 

oficjalnie uznany został przez RAF za najskuteczniejszą  jednostkę myśliwską walczącą 

w bitwie o Anglię. Bitwa o Anglię miała przełomowe znaczenie w II wojnie światowej 

i zakończyła się pierwszą porażką Niemców o strategicznym znaczeniu. Do zwycięstwa 

w dużym stopniu przyczynili się Polacy, w tym słynny Dywizjon 303. Pierwszy sukces 

Dywizjonu 303 w starciu z Luftwaffe miał miejsce 30 sierpnia 1940r. podczas lotu 

treningowego, w którym por. Ludwik Paszkiewicz zestrzelił niemiecki samolot. W czasie 

bitwy o Anglię Dywizjon 303 zaraportował zestrzelenie 126 samolotów wroga. 

Jednostka uczestniczyła w działaniach wojennych do zakończenia II wojny światowej, 

biorąc udział min. w operacji Overlord we Francji oraz walkach nad III Rzeszą. 

Dywizjon 303 został rozwiązany w 1946r. 
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