
UCHWAŁA NR IX/120/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania imienia Jana Olszewskiego rondu mającemu powstać 
na skrzyżowaniu ulic Ofiar Katynia z Kamienną oraz ulicą Powstańców Śląskich i Mickiewicza.

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) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2017 r., o petycjach (Dz.U. z 2018 
poz. 870) Rada Miejska Brzegu na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, postanawia:

§ 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji z dnia 15.03.2019 r. (data wpływu 22.03.2019 r.), dotyczącej 
nadania imienia Jana Olszewskiego rondu mającemu powstać na skrzyżowaniu ulic Ofiar Katynia z Kamienną 
oraz ulicą Powstańców Śląskich i Mickiewicza. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Brzegu zobowiązując go do 
poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Brzegu

Jacek Niesłuchowski
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Załącznik do uchwały Nr IX/120/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 17 czerwca 2019 r.

W dniu 22.03.2019r. do Rady Miejskiej Brzegu wpłynęło pismo nazwane wnioskiem, w sprawie nadania 
imienia Jana Olszewskiego rondu mającemu powstać na skrzyżowaniu ulic Ofiar Katynia z Kamienną oraz 
ulicą Powstańców Śląskich i Mickiewicza.

W uzasadnieniu pisma wskazano, że nazwisko Jana Olszewskiego stanowić będzie dla lokalnej 
społeczności element edukacyjny. Jego życiorys w ocenie autorów pisma jest koronnym przykładem na to 
jak powinno wyglądać poświęcenie i praca dla ojczyzny bez względu na konsekwencje.                             
Na potwierdzenie tej tezy autorzy pisma przedstawili życiorys Jana Olszewskiego.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870), 
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 
lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań 
i kompetencji adresata petycji.

Zgodnie z art. 3 wymienionej wyżej ustawy, o tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie 
jego forma zewnętrzna. Dokonując analizy treści wskazanego powyżej pisma, pomimo nazwania go 
wnioskiem, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji potraktowała to pismo, jako petycję.

W świetle art. 9 ust 2 ustawy, do kompetencji Rady Miejskiej Brzegu należy rozpatrywanie petycji 
dotyczących spraw pozostających w zakresie właściwości Rady.

Petycja nie zawiera, przewidzianej art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, zgody na ujawnienie na stronie 
internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu 
wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z § 71 ust. 8 Statutu Brzegu, Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji przekazał treść 
petycji Burmistrzowi Brzegu w celu umożliwienia zajęcia stanowiska.

W odpowiedzi Burmistrz Brzegu wskazał, że sprawa nazewnictwa przyszłego ronda powinna być 
rozpatrywana dopiero po jego wybudowaniu, a propozycja nazwania ronda imieniem Jana Olszewskiego 
powinna być wzięta pod uwagę, ale jako jedna z opcji. Do czasu wybudowania powyższego ronda jak                    
i w trakcie prac związanych z nazewnictwem mogą pojawić się jeszcze inne propozycje.

Wskazać należy, że zgodnie z orzecznictwem sądowo administracyjnym, warunkiem koniecznym do 
nadawania nazw ulicom jest fakt, że musi to być droga już zbudowana a nie droga nieistniejąca (wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2011, II OSK 633/11). W tym zakresie petycję 
należało uznać za niezasadną, albowiem rondo, któremu ma zostać nadana nazwa jeszcze nie powstało.

Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę, że do czasu wybudowania ronda mogą zostać zgłoszone 
także inne propozycje nazw, zasadnym jest rozpatrzenie zgłoszonej propozycji nazwy ronda wraz z innymi 
zgłoszonymi propozycjami po jego wybudowaniu i przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji 
z mieszkańcami.
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