
UCHWAŁA NR LI/486/22 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala co następuje: 

§ 1.  
Nadaje się rondu położonemu w Czerwionce-Leszczynach u zbiegu ulic: 3 Maja, Furgoła i Parkowej, 

nazwę - „Rondo Powstańców Śląskich". 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

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

Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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UZASADNIENIE 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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,  

a także wznoszenia pomników należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 

Z wnioskiem o nadanie nazwy im. Powstańców Śląskich rondu położonemu             

w Czerwionce-Leszczynach u zbiegu ulic 3 Maja, Furgoła i Parkowa wystąpili radni 

Komisji Promocji, Kultury i Rozwoju.  

Proponowana nazwa, byłaby upamiętnieniem przyłączenia w 1922 r. części 

Górnego Śląska do Polski przywróconą w wyniku Plebiscytu i III powstania śląskiego,  

a także wyrazem hołdu Powstańcom za ich patriotyzm, męstwo, hart ducha i umiłowanie 

polskości. Ponadto rok 2022 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ma szczególne 

znaczenie, ponieważ obchodzimy 60-lecie nadania praw miejskich. 

Po wystosowaniu pisma do zarządców drogi wojewódzkiej i powiatowej                      

o zaopiniowanie wniosku, tut. Urząd otrzymał pozytywną opinię w powyższej sprawie. 
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