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BR.0012.5.7.2019 

Protokół posiedzenia 
Komisji Dialogu Społecznego 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 4 września 2019 r., godz. 17.30 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Procedura nadawania nazw gliwickim ulicom i innym obiektom inżynieryjnym. 

2) Wyniki Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann oraz Geodeta 
Miasta – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Sebastian Ptak.  

Ad 1) Procedura nadawania nazw gliwickim ulicom i innym obiektom 
inżynieryjnym. 

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
zasad i przebiegu procedury nadawania nazw gliwickim ulicom i innym obiektom 
inżynieryjnym. Komisja jest zainteresowana tym tematem w związku z wpływem pisma, 
które dotyczy propozycji uhonorowania postaci Konstantego Wolnego.  

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann przekazał, że zasady nadawania nazw 
ulicom oparte są na przepisach ustawowych, które regulują kwestie formalne i techniczne 
związane z tą procedurą. W Gliwicach są 804 nazwane ulice. Odrębną grupę stanowią 
ronda, skwery i place. Aby nadać nazwę ulicy, musi ona spełniać warunki geodezyjne. Ulica 
taka musi być wydzielona oraz mieć swój cel użytkowy. Oprócz warunków opisanych w 
przepisach ustawowych, są także zasady, których nie reguluje prawo. Dotyczy to klucza, 
wg którego nadawane są nazwy w poszczególnych dzielnicach. Idealnym przykładem, 
obrazującym tę zasadę, jest Dzielnica Sikornik. Przyjęte założenie, nadawania nazw 
związanych z ptakami, jest tam realizowane. Pełnej konsekwencji nie ma w pozostałych 
gliwickich dzielnicach, ale wynika to z okoliczności historycznych. Podsumowując, nazwy 
ulic nadawane są przy uwzględnieniu stanu historycznego i, w miarę możliwości, z 
zastosowaniem przyjętych zasad. Prezydent Miasta współpracuje z Komisją Rozwoju Miasta 
i Inwestycji, która opiniuje proponowane nazwy. Dodatkowo dochodzą specregulacje, np. 
te związane z procesem dekomunizacji. Rada Miasta nie podejmowała w tym trybie uchwał 
o zmianie nazw ulic, to Wojewoda Śląski wydał zarządzenia zastępcze. Dodatkowo nazwy 
nadawane są rondom oraz mostom, nie jest to wymagane ustawowo, ale miasto stoi na 
stanowisku, że warto tym obiektom także nadawać nazwy. 

Geodeta Miasta – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Sebastian Ptak dodał, 
że miasto Gliwice ma swoją historię, dzielnice były przyłączane do Gliwic, co powodowało, 
że zdarzały się przypadki ulic o tej samej nazwie. Trzeba było reagować na takie sytuacje. 
Przepisy oraz zasady nadawania nazw ulicom nie zmieniły się właściwie od kilkudziesięciu 
lat. Obowiązuje podział na drogi publiczne oraz wewnętrzne. Dopiero od niedawna, na 
podstawie ustawy o samorządzie gminnym, jest możliwość nadawania nazw drogom 
wewnętrznym. Nie zmienia to faktu, że droga publiczna, jak i wewnętrzna, muszą być 
wydzielone geodezyjnie. Przyjęte w mieście zasady nadawania nazw ulicom opierają się na 
następujących założeniach: staraniach, aby nie nadawać nazw podobnie brzmiących; aby 
ulice miasta miały swój początek oraz koniec (działki przez lata były różnie dzielone); od 
2014 r. wprowadzono zmianę w numeracji porządkowej budynków (numer porządkowy 
musi być tak skierowany i przypisany do danej ulicy, by było wiadomo, od której strony 
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można dostać się do budynku); prowadzona jest ewidencja osi ulic; schemat ulic zakłada, 
że numery rosną od centrum miasta; ulice biegną ze wschodu na zachód, a drogi z południa 
na północ. Podejmowane są starania, aby przestrzegać tych reguł. Nadanie nazwy ulic 
wiąże się ze zbadaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
ewidencji gruntów, a także sprawdzane są możliwości techniczne. Następnie projektowana 
jest numeracja porządkowa (przy unikaniu stosowania liter). W taki sposób odbywają się 
techniczne przygotowania do nadania nazwy ulicy. W przypadku ulic, które przebiegają 
pomiędzy miastami, zaleca się zawarcie porozumienia międzygminnego, aby nie zaburzyć 
istniejącego porządku. Wydział Geodezji i Kartografii zajmuje się także badaniem 
zapotrzebowania na numery porządkowe budynków i, po przeprowadzeniu analizy, 
podejmuje właściwe działania. Dodatkowo prowadzona jest księga – topomastyka, która 
zawiera historię nadawania nazw ulicom w Gliwicach.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zauważył, że podczas dekomunizacji ulic 
zmieniono nazwy 30 ulic, w 5 dzielnicach, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad, o 
których wspominał Geodeta Miasta oraz zapytał, czy wszystkie nazwy ulic zostały 
zdekomunizowane oraz co z ulicą Gruszczyńskiego.  

Geodeta Miasta – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Sebastian Ptak 
odpowiedział, że zmieniono nazwy 29 z 34, wskazanych przez Wojewodę  
Śląskiego, ulic. Zmiana nazw nastąpiła na podstawie zarządzeń zastępczych, Rada Miasta 
nie podejmowała w tej sprawie uchwał. Przepisy ustawowe dają możliwość radzie gminy 
nadania lub zmian nazwy ulicy, która jest gminna lub, jeżeli droga ma innego lub kilku 
właścicieli, konieczne jest uzyskanie zgody na podjęcie inicjatywy. W przypadku zamiaru 
zmiany nazw tych ulic, Rada Miasta Gliwice musiałaby uzyskać pisemną zgodę wszystkich 
współwłaścicieli. Wojewoda, na podstawie specustawy, nie miał takiego obowiązku. Warto 
pamiętać, że zmiana nazwy ulicy wiąże się ze sprawdzeniem struktury jej własności. 

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann przekazał, że miasto Gliwice, z racji 
swojej historii, ma wiele nieuregulowanych stanów prawnych, jeśli chodzi o grunty. 
Powoduje to, że wiele spraw pozostaje nierozwiązanych ze względu na fakt, że wiele 
gruntów ma nieuregulowany stan prawny.  

Geodeta Miasta – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Sebastian Ptak dodał, 
że warto pamiętać, że droga musi także istnieć, aby można było nadać jej nazwę. Plan 
sytuacyjny nie może zatwierdzać nazw ulic.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że wiele dróg należy do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń i zapytał, czy są one przez miasto przejmowane.  

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann odpowiedział, że tym zajmuje się 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, któremu sprawa jej znana. Jest to skutek 
bałaganu, który pozostał po poprzednim systemie politycznym, w którym własność prawna 
nie miała żadnego znaczenia. 

Radny Paweł Wróblewski zapytał, czy są jakieś ulice w Gliwicach, które nie mają nazwy 
i ile ich jest.  

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann przekazał, że w okresie przedwyborczym 
ogłasza się obwody głosowania i w tym czasie należy powstrzymać się od nadawania 
nowych nazw. Gliwice są miastem rozwoju, cały czas powstają nowe ulice i za każdym 
razem, gdy pojawia się nowa propozycja, należy przeprowadzić analizę, czy zachodzą 
okoliczności, które pozwolą na dalsze procedowanie sprawy nadania nazwy ulicy. Zastępca 
Prezydenta Miasta Adam Neumann dodał, że na prośbę Komisji, może przeprowadzić 
taką analizę i zaproponuje lokalizacje, które spełniałyby podstawowe warunki. 

Radna Grażyna Walter-Łukowicz dodała, że od wielu lat Komisja Rozwoju Miasta 
i Inwestycji zajmuje się sprawami związanymi z nadawaniem nazw ulic, a także zbiera 
propozycje, które napływają od różnych podmiotów. Gdyby Komisja Dialogu Społecznego 
chciała zmierzać w kierunku przygotowania jakiejś propozycji, może warto byłoby nawiązać 
współpracę z Komisją Rozwoju Miasta i Inwestycji.  
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Radny Paweł Wróblewski dodał, że warto, aby analiza taka przeprowadzona była pod 
kątem historycznym i biograficznym, w przypadku nadawania nazw ulic imieniem postaci. 

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann przekazał, że w ramach topomastyki, 
przesyłane jest pismo do Muzeum w Gliwicach oraz Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą 
o weryfikację informacji oraz zbadanie biografii danej osoby.  

Radna Katarzyna Kuczyńska-Budka zapytała o wniosek dotyczący nadania nazwy ulicy 
na Podlesiu. 

Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann odpowiedział, że rozpatrywanie takich 
spraw ma w swoich kompetencjach Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji i dodał, że może 
warto doprowadzić do wspólnego posiedzenia obu Komisji. Prowadzony jest także rejestr 
propozycji nazw ulic. 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że przed rozpoczęciem działań warto zwrócić 
się do wnioskującego o uhonorowanie postaci Konstantego Wolnego z zapytaniem, czy 
satysfakcjonuje go i czy akceptuje propozycję nadania nazwy ulicy.  

Radny Rady Miasta Paweł Wróblewski zgodził się, że warto zapytać wnioskodawcę. 

Radny Jacek Trochimowicz zaproponował, że można zwrócić się do wnioskodawcy 
lub zaprosić go na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w tej sprawie.  

Radna Grażyna Walter-Łukowicz dodała, że wśród propozycji nazw ulic pojawia się 
wiele nazwisk osób, które proponowane są do uhonorowania. Dodatkowo często zdarza 
się, że deweloper występuje z propozycją nazwy i Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji 
zazwyczaj przychyla się do niej. Miejskich inicjatyw jest w tym zakresie niewiele.  

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski podsumował, że Komisja będzie 
oczekiwać na informację od Zastępcy Prezydenta Miasta, dotyczącą możliwych lokalizacji 
ulic, które mogłyby być nazwane imieniem postaci historycznej, a następnie podejmie 
dyskusję w tej spawie.  

Ad 2) Wyniki Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. 

Radny Tomasz Tylutko zauważył, że podczas tegorocznej edycji Gliwickiej Inicjatywy 
Lokalnej żaden ze złożonych wniosków nie został zakwalifikowany do realizacji.  

Komisja ustaliła, że zwróci się do Sekretarza Miasta z prośbą o przedstawienie wyników 
tegorocznej edycji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, a także przyczyn niezakwalifikowania do 
realizacji wszystkich złożonych wniosków oraz charakterystyki uchybień, które wpłynęły na 
niespełnienie wymaganych kryteriów. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) opinia prawna w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz Gliwickiej Inicjatywy 
Lokalnej (w aktach sprawy BR.0012.15.19.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

b) odpowiedź Sekretarza Miasta w sprawie propozycji zmian zasad przeprowadzania 
zamkniętego konkursu na organizację przedsięwzięć o charakterze ponaddzielnicowym 
(w aktach spawy BR.0012.15.17.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

c) odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie dostępu do ogródków kawiarnianych 
na płycie Rynku ( w aktach sprawy BR.0012.15.18.2019) – Komisja przyjęła do 
wiadomości; 

Radna Agnieszka Filipkowska przekazała, że chciałaby, aby w dokumentach Zarządu 
Dróg Miejskich, dotyczących procedury wydawania zezwolenia na montaż podestu na 
ogródek kawiarniany, znajdował się warunek związany z uzależnieniem wydania 
zezwolenia od zastosowania założeń projektowania uniwersalnego. 
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Komisja zwróci się do Zastępcy Prezydenta Miasta z zapytaniem dotyczącym możliwości 
wdrożenia propozycji przedstawionej przez radną Agnieszkę Filipkowską oraz z prośbą 
o przedstawienie wyników oceny możliwości przystosowania ogródków kawiarnianych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, a także osób starszych oraz rodziców dzieci 
korzystających z wózków. 

d) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
(w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości; 

e) informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gliwice za I półrocze 2019 r. oraz 
informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice za 
I półrocze 2019 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości. 

(***) 

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które dobyło się w dniu 10 lipca 2019 r. 

(***) 

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 16 października 2019 r., godz. 17.30. 
Tematyka posiedzenia: wyniki Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej; druki sesyjne; sprawy 
bieżące.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Dialogu Społecznego 

(-) Łukasz Chmielewski 


	Protokół posiedzenia
	Komisji Dialogu Społecznego
	Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
	w dniu 4 września 2019 r., godz. 17.30
	Ad 1) Procedura nadawania nazw gliwickim ulicom i innym obiektom inżynieryjnym.
	Ad 2) Wyniki Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.
	Ad 3) Sprawy bieżące.


