
UCHWAŁA NR XXVI/551/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy "Placu Rzeźniczego" na "Plac 
Praw Kobiet" 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycję w sprawie zmiany nazwy "Placu Rzeźniczego" na "Plac Praw Kobiet", z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania podmiotu składającego 
petycję o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/551/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 27 maja 2021 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Pismem z dnia 5 lutego 2021 r. przedstawiciel Stowarzyszenia "Młoda Lewica Rzeczypospolitej Polskiej -
Młoda Lewica" skierował do Rady Miasta Gliwice petycję w sprawie „zmiany nazwy Placu Rzeźniczego, 
mieszącego się na terenie Starego Miasta (Starówki) przy ul. Dolnych Wałów na Plac Praw Kobiet”. Po 
uzupełnieniu petycji o pełnomocnictwo osoby fizycznej do składania petycji w imieniu ww. Stowarzyszenia, 
wystąpienie zostało skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem 
przeprowadzenia prac wyjaśniających. Na posiedzeniu w dniu 10 maja 2021 r. Komisja zapoznała się z petycją 
i, po przeprowadzeniu dyskusji, postanowiła zarekomendować Radzie Miasta jej odrzucenie. Powyższe 
stanowisko Komisja zajęła jednogłośnie. 

Komisja, uzasadniając swoje stanowisko, brała pod uwagę przede wszystkim wartość historyczną tego 
miejsca i jego nazwy. Plac Rzeźniczy znajduje się na terenie Starego Miasta obok kościoła pw. Wszystkich 
Świętych. Niegdyś na tym placu znajdowały się tzw. jatki rzeźnicze, stąd jego nazwa. Jatka to miejsce, 
w którym dawniej sprzedawano mięso z uboju, powstawały one od końca XII wieku wraz z wykształceniem się 
specjalizacji handlowej. 

Powyższe wskazuje, że obecna nazwa placu ma swoje logiczne i historyczne uzasadnienie, toteż jej zmianę 
należy uznać za niecelową. Zdaniem Komisji zmiana nazwy placu spowodowałaby utratę cennej wartości 
historycznej związanej z tym miejscem i naszym miastem. 

Mając na uwadze powyższe, rekomenduje się odrzucenie petycji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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