
UCHWAŁA NR VI/49/15  

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. 3-go Maja  -  Park im. gen. Augusta 

Fieldorfa - Nila. 

 

 Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, 

co następuje: 

 

       § 1. Nadaje się nazwę parkowi położonemu w Chełmży przy ul. 3-go Maja nazwę  -  Park 

im. gen. Augusta Fieldorfa - Nila.  

 

      § 2. Oznaczenie położenia parku  przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 
 

do uchwały nr VI/49/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie 

nadania nazwy parkowi przy ul. 3-go Maja  -  Park im. gen. Augusta Fieldorfa - Nila.   

 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,  

o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

 Uchwała o nadaniu nazwy parkowi przy ul. 3-go Maja w Chełmży - Park im. gen. 

Augusta Fieldorfa - Nila została wywołana z inicjatywy grupy mieszkańców miasta. 

 Nadanie nazwy parkowi według wnioskodawców ma na celu uczczenie pamięci 

poległego za wolność i niepodległość, jednego z najodważniejszych i najbardziej zasłużonych 

Polaków XX wieku, generała Emila Augusta Fieldorfa ps. Nil. 

 August Emil Fieldorf ps. Nil  ur.  20   marca 1895 r.  w Krakowie, zm.  24 lutego 1953 

r. w Warszawie, bojownik o niepodległość Polski, generał brygady Wojska Polskiego, 

organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, 

pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. 

 Stosownie do powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały o nadaniu  parkowi  przy 

ul. 3-go Maja w Chełmży, nazwy - Park im. gen. Augusta Fieldorfa - Nila jest zasadne. 

 

 

      

 


