
 

 

 

Projekt Prezydenta Miasta  z dnia 09 stycznia 2020 r. 

 

 

 Uchwała Nr XVI/……../2020 

 Rady Miejskiej w Tczewie 

  z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tczewie  

Na  podstawie art.18, ust.2, pkt. 13,  art. 41, ust. 1, art. 42, ustawy z dnia 8 marca 1990 

 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. )- po zasięgnięciu 

opinii Komisji Polityki Gospodarczej oraz Komisji Finansowo Budżetowej, Rada Miejska      

w Tczewie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

  
Rondu położonemu u zbiegu ulic Wojska Polskiego, 30 Stycznia i Jarosława Dąbrowskiego – 

nadaje się nazwę: ,,Rondo Marszałka Józefa Piłsudskiego’’.  Położenie ronda uwidocznione 

jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

  

§ 3 
 

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

Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

                                                                                                             Przewodniczący 

                   Rady Miejskiej w Tczewie 

  

                                             Zenon Drewa    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

wytworzył: Dominik Rawa (WGM) 



 

U Z A S A D N I E N I E  

W 2020 r. Tczew obchodzi jubileusz 100-lecia powrotu do Polski oraz 100-lecie założenia 

Szkoły Morskiej – pierwszej uczelni kształcącej oficerów polskiej marynarki handlowej. 

Marszałek Józef Piłsudski jest jedną z postaci najbardziej kojarzonych z odzyskaniem przez 

Polskę niepodległości po okresie zaborów.  Nadanie rondu, znajdującego się w centrum 

miasta, imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w setną rocznicę powrotu Tczewa do 

Macierzy podkreśli znaczenie jubileuszu oraz przywiązanie do wartości niepodległościowych 

i patriotycznych. 

Józef Piłsudski (1867-1935)  - pierwszy marszałek Polski (1920), dwukrotny premier Polski 

(1926-1928 i 1930), żołnierz, polityk.  

Działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, współzałożyciel jej odłamu – PPS-Frakcji 

Rewolucyjnej. Redagował nielegalne pismo „Robotnik”. Organizator Związków Strzeleckich 

i Legionów Polskich w zaborze austriackim. Dowódca Pierwszej Brygady Legionów. Od 

1914 do 1917 roku główny Komendant Polskiej Organizacji Wojskowej. Następnie 

aresztowany i osadzony w niemieckiej twierdzy w Magdeburgu. Uwolniony w początku 

listopada 1918 roku, przybył do Warszawy i przyjął stanowisko Naczelnika Państwa. 

Zwierzchnik sił zbrojnych podczas wojny polsko-bolszewickiej. Przed rozpoczęciem 

ofensywy na Kijów mianowany Marszałkiem Polski. 16 sierpnia 1920 roku wyprowadził 

decydujący manewr oskrzydlający znad Wieprza, który przesądził o zwycięstwie w bitwie 

warszawskiej. 

Po uchwaleniu konstytucji marcowej, zrzekł się wszelkich funkcji państwowych i osiadł w 

dworku w Sulejówku. W 1926 roku przeprowadził wojskowy zamach stanu, przejmując 

realną władzę w państwie. W kolejnych latach piastował urzędy Generalnego Inspektora Sił 

Zbrojnych i ministra spraw wojskowych, a przejściowo także premiera. Zmarł 12 maja 1935 

roku. 

Rondo, o którym mowa, znajduje się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu 

Miejskiego, w obrębie placu noszącego imię Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz                             

w sąsiedztwie poświęconego mu obelisku.  

W  związku w powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta 

 

         Adam Burczyk 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr XVI/……/2020 z dnia 30 Stycznia 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


