
UCHWAŁA NR XXXIV/241/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 19 marca 2021 dotyczącej nadania nazwy obiektom 

fizjograficznym uznaje się ją za bezzasadną z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Turku, 

którego zobowiązuje się do powiadomienia składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
Mariola Kadrzyńska - Siwek
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIV/241/21

Rady Miejskiej Turku

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

W dniu 19 marca 2021 r. do Biura Rady Miejskiej Turku wpłynęło pismo drogą elektroniczną
zatytułowane „wniosek”, którego autorem jest Pan Artur Nowald. Pismo dotyczy nazwania
„powstającego pojezierza (po odkrywkach KWB) nazwą «Pojezierze Turkowskie»”.
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych głosi, iż urzędowa nazwa jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady
gminy, na której obszarze jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny. Jeden z obiektów
wskazanych przez autora żądania znajduje się w granicach miasta Turek i w tym zakresie został on
rozpatrzony przez Radę Miejska Turku. Ze względu na treść żądania pismo zostało zakwalifikowane
przez Przewodniczącą Rady Miejskiej jako petycja (art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)
i przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku (§ 105 ust. 1 Statutu Gminy
Miejskiej Turek).

Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia br. Komisja postanowiła o przekazaniu przedmiotowej petycji
w zakresie dotyczącym miasta Turku do zaopiniowania Zarządowi Samorządu Mieszkańców Osiedla
nr 5 w Turku. W dniu 18 mają br. zarząd samorządu osiedlowego odpowiedział, iż nie wyraża
sprzeciwu, aby „nazwa była wspólna z ulicą zlokalizowaną w pobliżu”, tj. z ul. Południową w Turku.
Jednocześnie zarząd właściwego samorządu osiedlowego podniósł, iż „należy zastanowić się,
czy użycie w nazwie sformułowania «rzeczka»” będzie właściwe, co ma związek z niewielkimi
rozmiarami cieku, będącego przedmiotem petycji.

Podczas posiedzenia w dniu 26 maja br., Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się
z opinią Zarządu Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 5 w Turku. Ponadto członkowie komisji ocenili
stan przedmiotowego cieku na podstawie aktualnych zdjęć przedstawionych przez przewodniczącego
komisji, a także porównali go z innymi nazwanymi i nienazwanymi ciekami z terenu miasta Turek,
zlokalizowanymi w tej części miasta. Na tej podstawie komisja negatywnie zaopiniowała
przedmiotową petycję.

Zważywszy powyższe, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i zostanie ona doręczona
podmiotowi wnoszącemu petycję.
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