
UCHWAŁA NR L/312/2023 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 28 lutego 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku 
z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada 
Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za uzasadnioną petycję wniesioną w dniu 11 stycznia 2023 r. przez mieszkańców sołectwa 
Tarnowiec w przedmiocie nadania w Tarnowcu nazwy ulicy aleja Dębowa. W związku z tym przewiduje się 
podjęcie na sesji Rady Gminy Zawonia we wrześniu 2023 roku przez Radę Gminy Zawonia uchwały w sprawie 
nadania ulicy zlokalizowanej na działkach nr 157/11 oraz nr 157/69 w Tarnowcu nazwy ulicy Aleja Dębowa po 
uprzednim przygotowaniu przez Wójta Gminy Zawonia projektu tej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia, zobowiązując do 
poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie załatwienia petycji poprzez przesłanie odpisu niniejszej 
uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

W dniu 11 stycznia 2023 r. do Urzędu Gminy Zawonia wpłynęła petycja mieszkańców sołectwa 
Tarnowiec dotycząca nadania nazwy ulicy aleja Dębowa w Tarnowcu. 

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zawonia w 
dniu 09 lutego 2023 r.  

Przedstawiciele mieszkańców sołectwa Tarnowiec poinformowali, że w bibliografii Gminy 
Zawonia znajduje się wzmianka o alejach znajdujących się na terenie miejscowości Tarnowiec, 
m.in. o alei Dębowej. Nadanie drodze nazwy alei Dębowej  podkreśli aspekt przyrodniczy Gminy 
Zawonia, a także stanie się jej symbolem jako „Zielonej Gminy”. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji w ramach swojego stanowiska zawnioskowała o uznanie  
powyższej  petycji za uzasadnioną, a jako sposób załatwienia petycji zawnioskowała o podjęcie 
przez Radę Gminy Zawonia uchwały o nadanie nazwy ulicy aleja Dębowa w Tarnowcu. 
 
Rada Gminy Zawonia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Zawonia, przyjmuje za słuszną i własną wskazaną powyżej argumentację i tym samym uznaje 
petycję wniesioną w dniu 11 stycznia 2023 r. za uzasadnioną. Jednocześnie Rada Gminy Zawonia 
wskazuje, że w celu realizacji petycji przewiduje się podjęcie przez Radę Gminy Zawonia 
właściwej uchwały o nadanie wskazanej w petycji nazwy ulicy na sesji we wrześniu 2023 r.  
 

Pouczenie 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie 
może być przedmiotem skargi. 
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