
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

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

w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazw ulic 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 242§1, art. 244§2 i art. 238 w zw. z art. 247 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. 
zm.) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Odmawia się uwzględnienia wniosku Pana (ochrona danych osobowych) z dnia 
2 marca 2022 r. w przedmiocie nadania nazw ulic. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mielcu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2022 r. 

Uzasadnienie  

Pismem z dnia 2 marca 2022 r. wnioskodawca zwrócił się do Rady Miejskiej w Mielcu 
z wnioskiem o wprowadzenie na terenie miasta nowych nazw ulic: Wołodymyra Zelenskiego, 
Bojowników Wolnej Ukrainy, Braci Ukraińców, Ofiar Armii Czerwonej, Obrońców kijowa, Przyjaźni 
Polsko – Ukraińskiej, Bohaterów Charkowa, Sił Zbrojnych Ukrainy, Witalija Kliczko oraz Ducha 
Kijowa. Zgodnie z art. 242§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735  z późn. zm.  – dalej: „k.p.a.”) wnioski składa się do 
organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) stanowi, że 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32), a także wznoszenia 
pomników. 

Wobec powyższego Rada Miejska w Mielcu uznała się za organ właściwy do rozpatrzenia 
niniejszego wniosku. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada 
Miejska w Mielcu postanawia odmówić uwzględnienia przedmiotowego wniosku. Aktualnie na 
terenie Gminy Miejskiej Mielec nie występują ulice będące drogami publicznymi, którym 
nie została nadana nazwa. Natomiast w przypadku dróg wewnętrznych warunkiem formalnych 
podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy jest uzyskanie pisemnej zgody właścicieli terenów, na 
których droga jest zlokalizowana. Przyjętą praktyką na terenie Gminy Miejskiej Mielec w zakresie 
nazewnictwa dróg wewnętrznych jest  inicjowanie związanej z tym procedury na wniosek 
właścicieli gruntów, na których droga jest zlokalizowana. Mając powyższe na uwadze, Rada 
Miejska w Mielcu postanawia odmówić uwzględnienia przedmiotowego wniosku. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 246§1 k.p.a. wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku 
służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
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