
UCHWAŁA NR 200/XXIII/2020 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy drodze publicznej nr 719 

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.), w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej nr 719, kierowaną do 
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, przekazaną Radzie Miasta według właściwości pismem z dnia 26 czerwca 
2020 r., postanawia się uznać za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik do uchwały Nr 200/XXIII/2020 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Uzasadnienie  

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu: 

Na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (KSWiP) w dniach 23 listopada 2020 r. i 1 grudnia 
2020 r. poświęconych petycji z dnia 20 czerwca 2020 r., przekazanej Radzie Miasta przez Burmistrza 
Miasta pismem z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie nadania nazwy drodze publicznej nr 719, stwierdzono, 
że petycja jest bezzasadna, a Komisja zajęła następujące stanowisko: 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470). 

Komisja nie widzi interesu społecznego tej petycji, gdyż na określonym w petycji odcinku drogi 
powiatowej 719 nie ustanowiono żadnego adresu meldunkowego, nie ma tam zarejestrowanej żadnej firmy 
i nie ma posesji, na której ktoś byłby zameldowany. Obecnie brak nazwy tego odcinka drogi nie jest 
konieczny do wyznaczenia adresu, ponieważ do dziś nie wpłynął żaden taki wniosek. 

Wobec powyższych ustaleń postanawia się uznać petycję za bezzasadną. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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