
UCHWAŁA NR XIX/156/20 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmży. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, 
poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla części działki – drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmża, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 2/22 w obrębie 9, nadaje się następujące nazwy: 

1) ul. ks. Jana Achtabowskiego, oznaczonej kolorem żółtym; 

2) ul. Kanonika Gabriela Władysławskiego, oznaczonej kolorem czerwonym; 

3) ul. Ks. Jana Twardowskiego, oznaczonej kolorem zielonym. 

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny, na którym ww. kolorami oznaczono 
usytuowanie poszczególnych ulic. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Janusz Kalinowski 
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Załacznik 
do Uchwały Nr XIX/156/20 
Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 24 września 2020r.

Ks. Jana Twardowskiego
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Uzasadnienie

do uchwały nr XIX/156/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 września 2020 r. w sprawie
nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmży.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej
właściwości rady gminy należy 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.

Przy nadawaniu nazw nowym ulicom, należy uwzględnić;

- tradycje nazewnicze przyjęte w danym rejonie,

- cechy charakterystyczne dla danej ulicy,

- jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie np. nazwy roślin, drzew, nazwiska pisarzy
i uczonych, itp.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obejmującym obszar położony
pomiędzy ul. Górną, Chełmińskie Przedmieście, Trakt a północno-wschodnią granicą administracyjną
miasta, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Chełmży nr XXIII/191/05 dnia 23 czerwca 2005 r., (Dz. Urz.
Woj. Kuj. – Pom. Nr 95, poz. 1727), działka numer 2/22 w obrębie 9, jest przeznaczona pod tereny
komunikacji drogowej.

Część działki oznaczonej na załączniku graficznym kolorem żółtym, jest usytuowana równolegle
i bezpośrednio do granicy działki stanowiącej własność Gminy Chełmża. W związku z powyższym Wójt
Gminy Chełmża, wystąpił do Burmistrza Miasta z informacją, iż w roku 2009 r. dla działki będącej
w bezpośredniej granicy administracyjnej z miastem Chełmża, została nadana nazwa ul. Ks. Jana
Achtabowskiego (duszpasterz parafii im św. Mikołaja w Papowie Biskupim) . Z uwagi na to, iż połowa
drogi znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Chełmża i Gminy Miasta Chełmża ustalono, iż dla
części działki będącej w granicach miasta zostanie nadana nazwa ul. Ks. Jana Achtabowskiego i zgodnie
z ustawą będą nadawane numery nieparzyste. Natomiast w Gminie Chełmża będą nadawane numery
parzyste.

Ponadto, dla części drogi nr 2/22 oznaczonej kolorem czerwonym, nadaje się nazwę ul. Kanonika
Gabriela Władysławskiego, jest ona przedłużeniem istniejącej ulicy o tej samej nazwie.

Po dokonaniu analizy zagospodarowania terenu stwierdzono, iż dla części działki nr 2/22 oznaczonej na
załączniku graficznym kolorem zielonym należy dokonać nazewnictwa. Stosownie do powyższego Wydział
GKM przedstawił propozycje nadania nazwy ulicy:

1.Ks. Jana Twardowskiego, księdza, poety, przedstawiciela współczesnej liryki religijnej. To z jego
wiersza dedykowanego Annie Kamieńskiej pochodzi zdanie: „Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko
odchodzą”.

2.Św. Mikołaja Biskupa – patrona parafii w Chełmży.

Rada Miejska Chełmży w głosowaniu opowiedziała się za nadaniem nazwy Ks. Jana Twardowskiego.

Należy zwrócić szczególną uwagę, iż nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz
precyzuje lokalizację do nieruchomości, między innymi służbom ratowniczym, itp.

Stosownie do powyższego nadanie nazw przedstawionym wyżej ulicom, jest w pełni uzasadnione.
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