
Projekt 
 
z dnia  23 czerwca 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

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

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 242 
§1 i art. 244 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się wniosku Pana P.D. – dane osobowe prawnie 
chronione – w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 marca 2021 r. o 
nadanie jednej z wymienionych nazw dla nowej ulicy przyłączonej do Krosna 
wraz z poszerzeniem granic administracyjnych miasta w 2021 r. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do 
uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do udzielenia 
odpowiedzi wnioskodawcy i przekazania treści uchwały wraz z 
uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 

 
 

W dniu 8 czerwca 2021 r. do Biura Rady Miasta Krosna wpłynął wniosek Pana 

P.D. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 marca 2021 r. o nadanie jednej 

z wymienionych nazw dla nowej ulicy przyłączonej do Krosna wraz z poszerzeniem 

granic administracyjnych miasta w 2021 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu odbytym w dniu 16 czerwca 

2021 r. dokonała analizy ww. wniosku oraz opinii prawnej radcy prawnego UM 

z dnia 14 czerwca 2021 r., znak pisma: BP.0750.6.2021.P. Dokonując 

oceny zasadności ww. wniosku, Komisja rekomenduje następujące stanowisko: 

W dniu 15 marca 2021 r. do Biura Rady Miasta wpłynął wniosek 

Pana P.D. o nadanie jednej z nazw dla nowej ulicy przyłączonej do Krosna wraz 

z poszerzeniem granic administracyjnych miasta w 2021 r. W dniu 18 maja 2021 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w sposób negatywny rozpatrzyła ww. wniosek. 

Następnie Rada Miasta Krosna podczas XXXIV sesji odbytej w dniu 28 maja 2021 r.  

w wyniku głosowania (10 głosami „za”, 6 głosami „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi” 

przy 2 os. nieobecnych) podtrzymała stanowisko Komisji i nie uwzględniła ww. wniosku.  

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów 

będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. 

Literalna treść ww. przepisu jednoznacznie przesądza o kompetencji Rady Miasta 

Krosna w zakresie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy. Z kolei tryb 

procedowania w sprawie nadania nazw ulic w Krośnie określa uchwała Rady Miasta 

Krosna Nr XXXVIII/794/16 w sprawie zasad oraz trybu kształtowania nazewnictwa 

obiektów infrastruktury miejskiej na terenie  Miasta Krosna ze zmianami. Zgodnie 

z ww. uchwałą, wnioski o nadanie nazwy ulicy powinny być składane do Prezydenta 

Miasta Krosna lub bezpośrednio do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta 

Krosna. Uchwała określa zasady oraz organy właściwe do rozpatrywania oraz 

opiniowania proponowanych nazw infrastruktury miejskiej. Stwierdzenie zawarte 

w stanowisku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dn. 21 maja 2021 r., stanowiące 

iż „Rada Miasta nie jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku” – odnosiło się 

do ówczesnego etapu trwającej procedury, której ostatecznym skutkiem będzie 

podjęcie przez Radę Miasta Krosna uchwały o nadanie nowej nazwy ulicy. 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/      /21
Rady Miasta Krosna
z dnia 28 czerwca 2021 r.
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Należy podkreślić, iż wniosek Pana P.D. z dn. 15 marca 2021 r. został 

dołączony do trwającej procedury nadawania nazwy nowo przyłączonej ulicy do Miasta 

Krosna. Komisja ds. nadawania i zmiany nazw dla obiektów infrastruktury miejskiej 

na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2021 r. po wnikliwej analizie 103 propozycji nazw 

negatywnie zaopiniowała ww. wniosek. Ponadto, propozycje zawarte w ww. wniosku 

zostały negatywnie zaopiniowane przez Radę Dzielnicy Krościenko Niżne. 

Członkowie Komisji jednogłośnie (3 głosami „za”) negatywnie zaopiniowali 

powyższy wniosek na posiedzeniu Komisji w dniu 16 czerwca br. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

zarekomendowała Radzie Miasta Krosna, aby ww. wniosek nie został uwzględniony. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CA2D6DF-DC13-44F6-96F1-ECFE5A19454A. Projekt Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1

