
UCHWAŁA NR XLII/281/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Turku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1372), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
1. Ulicy położonej w Turku na działkach o numerach geod. 954/31 i 954/21 obręb D przedstawionej 

na załączniku graficznym do niniejszej uchwały określającym jej przebieg, oznaczonej kolorem 
zielonym, nadaje się nazwę Krzysztofa Komedy. 

2. Ulicy położonej w Turku na działce o numerze geod. 954/44 obręb D przedstawionej na załączniku 
graficznym do niniejszej uchwały określającym jej przebieg, oznaczonej kolorem niebieskim, nadaje się 
nazwę Krzysztofa Pendereckiego. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 
   Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Turku
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLII/281/21 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 18 listopada 2021 roku 
w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Turku 

 
Konieczność nadania nazw ulicom w Turku jest konsekwencją realizacji miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ulicy Zdrojki Lewe zatwierdzonego 
Uchwałą Nr XXIII/239/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie mpzp Miasto Turek – Zdrojki Lewe, w wyniku którego wydzielono nowe tereny 
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z otrzymaniem wniosku o ustalenie 
numeru porządkowego dla budynku położonego na nieruchomości w obrębie ul. J. Kaczmarskiego, ul. 
W. Lutosławskiego i ul. Zdrojki Lewe, zachodzi konieczność nadania nazw dwóm ulicom położonym 
na działkach o numerach geod. 954/31, 954/21, 954/44 obręb D. 
Po konsultacji z Zarządem Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 6, wnoszę o podjęcie uchwały 
o nadanie nazwy dla ulic: 
- Krzysztofa Komedy położonej na działkach o numerach geod. 954/31 i 954/21; 

     - Krzysztofa Pendereckiego położonej na działce o numerze geod. 954/44. 
Nazwy ulic - Krzysztofa Komedy i Krzysztofa Pendereckiego – nawiązują do ulic: 
J. Kaczmarskiego, W. Lutosławskiego, K. Szymanowskiego i do wielu innych, nazwanych imionami 
polskich kompozytorów, tym samym wpisują się w jednolity charakter nazewnictwa ulic w tej części 
miasta. 
Krzysztof Komeda (1931-1969) - kompozytor i  pianista jazzowy, twórca znanych na całym świecie 
standardów jazzowych i muzyki filmowej. Pionier jazzu nowoczesnego w Polsce. Napisał muzykę do 
65 filmów. Jako muzyk jazzowy wywarł istotny wpływ na ukształtowanie się oryginalnego stylu, 
określanego jako polska szkoła jazzu, który miał wpływ na rozwój międzynarodowej sceny jazzowej. 
Krzysztof Penderecki (1933-2020) -kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny. Przedstawiciel 
polskiej szkoły kompozytorskiej lat sześćdziesiątych XX wieku. Skomponował cztery opery, osiem 
symfonii i szereg innych utworów orkiestrowych, koncertów instrumentalnych, oprawę chóralną 
głównie tekstów religijnych, a także utwory kameralne i instrumentalne. Jego muzyka niejednokrotnie 
była wykorzystywana przez twórców filmowych do szeregu polskich i zagranicznych filmów. Za 
swoją pracę otrzymał wiele prestiżowych nagród i odznaczeń, m.in. Nagrodę Państwową I stopnia 
(1968, 1983), Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich (1970), Nagrodę Międzynarodowej Rady 
Muzycznej UNESCO (1993), Odznaczenie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski (1993), Nagrodę Wielką Fundacji Kultury (2002), Order Orła Białego (2005). Otrzymał 
czterokrotnie Nagrogę Grammy oraz Złotego Fryderyka za całokształt twórczości w muzyce 
poważnej. Szereg uczelni wyższych w Europie i Stanach Zjednoczonych przyznało mu tytuł  doctora 
honoris causa. 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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