
UCHWAŁA NR XLII/459/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372) w związku z  art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpoznaniu wniosku osób fizycznych z dnia 10 września 2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 
21 września 2021r.) o nadanie nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w Gogolinie, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym jako działki 39/7 oraz 41/14 z k.m. 2, obręb Gogolin 2 Rada Miejska w Gogolinie w zakresie: 

1) nadania nazwy ulicy wskazanej drodze rozpatruje wniosek pozytywnie; 

2) propozycji nazwy tej ulicy, które zostały przedstawione  przez wnioskodawców wniosek rozpatruje 
negatywnie. 

2. Uzasadnienie dotyczące sposobu jego załatwienia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie, zobowiązując go 
do poinformowania wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/459/2021 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 27 października 2021 r. 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie wpłynął wniosek z dnia 10 września 2021r. (wpływ do tut. Urzędu 
21.09.2021r.) osób fizycznych- właścicieli działki Nr 41/7 w Gogolinie o nadanie nazwy ulicy drodze 
znajdującej się przy ich działce. Wnioskodawcy wystosowali dwie propozycje nazwy tej ulicy związane 
z regionalnymi postaciami historycznymi  tj. ul. Kaluzy i ul. Freunda i wskazali, że pierwszą z nazw 
chcieliby nadać. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 
2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin  (Dz.Urz.Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2893 ze zm.) 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Gogolinie skierowała wniosek do Komisji, Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

W dniu 23 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zapoznała 
się z wnioskiem i  zaproponowała Radzie Miejskiej w Gogolinie przedłużenie terminu załatwienia sprawy. 
Rada Miejska w Gogolinie na Sesji w dniu 23 września 2021r. postanowiła o przedłużeniu terminu 
załatwienia sprawy, o czym poinformowano wnioskodawców. 

W dniu 18 października 2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu, w którym 
uczestniczył Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania i Nieruchomości p. Jerzy Rej, dokonała analizy stanu 
faktycznego i prawnego sprawy. Po zapoznaniu się z mapą ustalono przebieg i położenie drogi, której ma 
zostać nadana nazwa. Droga wewnętrzna oznaczona jest numerem ewidencyjnym jako działki 39/7 oraz 
41/14 z k.m. 2, obręb Gogolin 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w toku prac stwierdziła, że ze względu 
na rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wniosek w zakresie nadania nazwy ulicy należy 
uznać za zasadny. 

Komisja zapoznała się z zaproponowanymi przez wnioskodawców nazwami tj.„Kaluzy” i „Freunda”, 
a także propozycją i uzasadnieniem nazwy tej ulicy przedłożoną przez Burmistrza Gogolina tj. "Bruno 
Hampla" i przedstawioną na posiedzeniu  w imieniu Burmistrza  przez p. Jerzego Reja.  Zaproponowana 
przez Burmistrza Gogolina nazwa ulicy dotyczy osoby godnej upamiętnienia z przedwojennej przeszłości 
Gogolina. Komisja dostrzegła potrzebę upamiętniania historii miasta w przestrzeni publicznej i wzięła pod 
uwagę, że w Gminie Gogolin praktykowane jest w pierwszej kolejności upamiętnianie szczególnie 
zasłużonych postaci w historii Gogolina. Mając na uwadze ten istotny dla lokalnej społeczności  argument 
przychyliła się do propozycji Burmistrza Gogolina. Uznała, że zaproponowana przez Burmistrza postać, 
której imieniem miałaby zostać nazwana przedmiotowa ulica zasługuje na upamiętnienie, a zaproponowana 
nazwa ulicy na uwzględnienie. Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że 
rozpatrywany wniosek w zakresie propozycji nazw tej ulicy przedstawionych przez wnioskodawców należy 
rozpatrzeć negatywnie. 

W związku z tym, że Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w zakresie nadania nazwy ulicy rozpatruje wniosek pozytywnie, a w zakresie 
propozycji nazw tej ulicy, które zostały przedstawione  przez wnioskodawców wniosek rozpatruje 
negatywnie.
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