UCHWAŁA NR V/53/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie petycji o nadanie nazwy ulicy mianem Rycerzy Jedi
Na podstawie art. 18 b ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn. zm) w związku z § 57 c ust. 10 oraz § 57 załącznika
nr 1 do Uchwały nr XII/276/2015 z dnia 29 września 2015 r. Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie
Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. z 2015r., poz.5139 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią
Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
Rada Miejska Mikołowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Po przeanalizowaniu petycji mieszkańca Mikołowa odmówić nadania nazwy „Rycerzy Jedi”
nowo powstałej ulicy łączącej ulicę Długą z ulicą Strzechy w Mikołowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Uzasadnienie do uchwały Nr V/53/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 5 lutego 2019 r.
Z propozycją nadania nowej nazwy ulicy dla łącznika pomiędzy ul. Strzechy a ul. Długą
w Mikołowie wystąpił mieszkaniec Mikołowa, który jest właścicielem sąsiedniej, przylegającej do
przedmiotowego łącznika drogowego nieruchomości oraz wraz ze swoimi dziećmi jest
miłośnikiem serii filmowej Gwiezdne Wojny. Proponowana nazwa dla tego odcinka ulicy to "ulica
Rycerzy Jedi". W swoim uzasadnieniu podniósł, iż nazwa ta pozwoli na zwiększenie
rozpoznawalności Mikołowa w świecie. Przedmiotowy łącznik drogowy jest własnością Gminy
Mikołów i składa się z dwóch działek o nr ewid. 2417/41 oraz 2577/39.
Droga jest wyasfaltowana.
Przyległa zabudowa punkty adresowe ma przypisane do ul. Strzechy jak i ul. Długiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn. zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.
podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi oraz na
podstawie art. 18 b ust. 1 ww ustawy rada gminy w oparciu o opinię komisji skarg, wniosków
i petycji, rozpatruje m.in. petycje składane przez obywateli.
Na posiedzeniu Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29.01.2019 r. rozpatrując
przedmiotową petycję, członkowie komisji oraz inni uczestnicy posiedzenia wskazali na
następujące kwestie:
- zaproponowana w petycji nazwa ulicy nie odpowiada dotychczas przyjętym zwyczajom
w zakresie nazewnictwa ulic na obszarze Mikołowa,
- przed podjęciem decyzji o nadaniu nazwy ulicy należałoby zasięgnąć opinii mieszkańców
poprzez przeprowadzenie konsultacji.
Przy przedmiotowej ulicy nie ma możliwości zabudowy – przyległa zabudowa punkty adresowe
ma przypisane do ul. Strzechy i ul. Długiej, wobec tego nie ma konieczności nadawania nazwy tej
drodze i generowania kosztów z tym związanych.
Nadanie nazwy drodze będzie wiązać się z wydatkami finansowymi obciążającymi budżet
miasta w zakresie oznakowania jej tablicami z nazwą. Jest to zadanie gminne wynikające z art. 47a
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz.2101 z późn. zm.). Oznakowanie ulic wykonuje zarządca ulic, działający zgodnie z ustawą
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.).
Koszt obejmujący dwa słupki i dwie tabliczki z nazwą ulicy to kwota 1.526,00 zł – płatne
ze środków na remonty i bieżące utrzymanie dróg.
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