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Projekt 

 

z dnia  11 stycznia 2018 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WIŃSKO 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Wińsku 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z  2017 roku, 

poz. 1875 ze zm.), Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę „Skwer św. Jana Pawła II” skwerowi zlokalizowanemu w środkowej części Wińska na 

działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 849/2 położonej w obrębie geodezyjnym 0028 Wińsko, przylegającemu 

do ulic: Tadeusza Kościuszki, Przemysłowej i Spokojnej.  

§ 2. Lokalizację skweru określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.   

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Wińsko 

z dnia .................... 2018 r. 
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UZASADNIENIE 

 

Z wnioskiem o nadanie nazwy „Skwer św. Jana Pawła II” w imieniu wspólnoty parafialnej pod 

wezwaniem św. Michała Archanioła w Wińsku wystąpił Ks. Czesław Krochmal - Proboszcz Parafii.   

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 849/2 obręb Wińsko przylegająca do ulic: 

Tadeusza Kościuszki, Przemysłowej i Spokojnej stanowi przestrzeń publiczną będącą własnością Gminy 

Wińsko. Na placu tym od 2015 roku znajduje się kamień z tabliczką upamiętniającą polskiego świętego 

naszych czasów Jana Pawła II. W tym miejscu odbywają się wszelkie uroczystości rocznicowe związane z 

Papieżem. Nadanie w sposób formalny temu miejscu nazwy „Skwer św. Jana Pawła II” podniesie rangę 

tego miejsca i utrwali imię szlachetnego patrona. 

Wprowadzenie nazwy skweru nie wpłynie na zmianę adresu żadnej budowli, czy obiektu, ponieważ 

stojące wokół obiekty mają adresy związane z sąsiadującymi ulicami. 

Projekt uchwały Rady Gminy Wińsko został przedstawiony do konsultacji społecznych w dniach 

od………………….. do ………………………… 

Komisja Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku 

Publicznego postanowiła przychylić się/ nie przychylić się do powyższego wniosku i wnieść/nie wnosić pod 

obrady Rady Gminy Wińsko projekt/tu przedmiotowej uchwały. 

 

 


