
UCHWAŁA NR XV/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Staszowie na skrzyżowaniu ulicy 
Targowej i ulicy Tadeusza Kościuszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Staszowie uchwala 
co następuje: 

§ 1. 
Rondu położonemu w Staszowie na skrzyżowaniu ulicy Targowej stanowiącej drogę numer 
765 z ulicą Tadeusza Kościuszki stanowiącą drogę nr 385208T, oznaczonemu w ewidencji 
gruntów numerami : 5905/13, 5965/4, 5905/14, 5905/18 i 5966/4, nadaje się nazwę - 
"Rondo Elektrowni Połaniec". 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 roku poz. 1309
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/122/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 września 2019 r.

Do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wpłynął wniosek Enea Połaniec S.A. z propozycją 
nadania nazwy rondu położonemu w ciągu obwodnicy, na skrzyżowaniu ulic Targowej 
i Tadeusza Kościuszki - "Rondo Elektrowni Połaniec", co związane jest ze zbliżającą się 
rocznicą 40- lecia Elektrowni Połaniec. W 1979 roku został uruchomiony pierwszy blok 
o mocy 200 MW, od tego momentu Elektrownia stała się istotną częścią historii powiatu 
staszowskiego i przyczyniła się do jego rozwoju gospodarczego. W związku z faktem, że 
nowo powstałe rondo położone w Staszowie na skrzyżowaniu ulicy Targowej stanowiącej 
drogę numer 765 z ulicą Tadeusza Kościuszki stanowiącą drogę nr 385208T, oznaczonemu 
w ewidencji gruntów numerami : 5905/13, 5965/4, 5905/14, 5905/18 i 5966/4 nie ma 
nadanej nazwy, zachodzi konieczność jej nadania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) 
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 roku o drogach publicznych. Nawiązując do 
powyższego zasadnym jest nadanie dla nowo powstałego ronda nazwy "Rondo Elektrowni 
Połaniec". 
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