
                                                                                                                  PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA NR      /       /2020 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

 

z dnia         2020 r. 

 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek  

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087), Rada Miejska w Głogówku 

uchwala, co następuje: 

  

§ 1.1.Nadaje się drodze wewnętrznej, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej  

w miejscowości Głogówek – działka nr 999 ark. mapy 7 obręb Winiary, nazwę: ulica 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

2. Szczegółowy przebieg ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego wymienionej w ust. 1 

powyżej obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Głogówku 

 

Jerzy Kunert 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                           Załącznik do Uchwały Nr  /    /2020    

Rady Miejskiej w Głogówku    

z dnia                  2020 r.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         



UZASADNIENIE  

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

NR     /       /2020 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia             2020 r. 

  

   

 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek  

 

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

podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wnoszenia 

pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy.  

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotowej niniejszej uchwały wiąże się  

z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej 

sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi 

z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125). 

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych podjęcie 

przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania 

pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.  

Na nadanie nazwy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego drodze położonej  

w Głogówku na działce nr 999 mapa 7 obręb Winiary uzyskano pisemną zgodę właścicieli 

terenu, na którym droga jest zlokalizowana.  

 

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu 

Mazowsza i Podlasia. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium 

Duchownego we Włocławku, w 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie. 25 stycznia 1953 r. został 

kardynałem a 25 września 1953 r. Stefan kardynał Wyszyński został aresztowany i wywieziony 

z Warszawy, został uwolniony w 1956 r. 

Kardynał Wyszyński był też jednym z inicjatorów słynnego orędzia biskupów polskich  

i biskupów niemieckich, co spotkało się z ostrą reakcją władz komunistycznych. Główny  

organizator obchodów milenijnych (1966) i m.in. z tego powodu nazywany po śmierci  

Prymasem Tysiąclecia. Wobec napiętej sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju prymas 

Wyszyński podejmował starania mające na celu łagodzenie konfliktów na linii rząd - opozycja. 

W latach 1980-1981 pełnił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą, a „Solidarno-

ścią”. Kardynał cieszył się powszechnym autorytetem społecznym, jak mąż stanu, obrońca 

praw człowieka, narodu i kościoła. 

Nadanie nazwy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego będzie upamiętnieniem  

i oddaniem hołdu postaci wielkiego Polaka Prymasa Polski, Kardynała Tysiąclecia przyjaciela 

papieża Karola Wojtyły. Kardynał Wyszyński miał duży udział w wyborze Karola Wojtyły na 

papieża, uczestniczył w inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, oznaczony pośmiertnie Orderem 

Orła Białego. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 
 

Sporządziła: 

Karolina Fiutka 

 


