
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEPROWADZONE KONSULTACJE 

SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE ZMIAN NAZWY 

ULIC W KUROWIE 

Wójt Gminy Kurów zaprosił mieszkańców Gminy Kurów, do zgłaszania uwag, opinii  

i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Kurów w sprawie zmian 

nazwy ulic w Kurowie. Projekt uchwały zawiera propozycje zmiany dotychczasowych 

nazw ulic położonych w Kurowie będących drogami publicznymi zaliczonymi do 

kategorii dróg gminnych: 

1) ulicy B. Głowackiego - na ulicę Bartosza Głowackiego; 

2) ulicy Kilińskiego - na ulicę Jana Kilińskiego; 

3) ulicy Kościuszki - na ulicę Tadeusza Kościuszki; 

4) ulicy Piramowicza - na ulicę Grzegorza Piramowicza.  

Ustalenie nazw ulic w gminie należy do kompetencji Rady Gminy, na podstawie art. 

18 ust. 2 pkt. 13 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.). Propozycja zmiany nazw ulic, które zostały nadane 

Uchwałą nr I/1/78 z dnia 8 czerwca 1978 r. Gminnej Rady Narodowej w Kurowie, 

wynika z potrzeby ujednolicenia nazw ulic z nazwami jakie zostały wprowadzone do 

systemu TERYT. - Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – 

prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny, który został wprowadzony 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku (Dz. U. z 1998 r. 

Nr 157, poz. 1031).Niespójność zapisów powoduje wiele problemów 

administracyjnych. Ponadto uznaje się również zasadne, aby nazwy stanowiące 

nazwiska sławnych Polaków poprzedzone były ich imionami. 

 

Forma konsultacji: 

Opinie oraz uwagi o programie można było składać w następujący sposób: 

1. na piśmie w Urzędzie Gminy Kurów,   

w dni robocze w godz. od 800- do 1500  lub przesyłać pocztą na adres:  

Urząd Gminy Kurów, ul. Lubelska 35,  24 – 170 KURÓW. 

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@kurow.eu lub 

faksem nr (81) 88 11 777.  

3. poprzez Portal Partycypacji Społecznej.  

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie: 

od dnia 06.08.2020 r. do dnia 29.08.2020 roku 

 

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi ani też wnioski na temat projektu 

uchwały projektu uchwały Rady Gminy Kurów w sprawie zmian nazwy ulic w  . 

 

Zał. Uchwała Rady Gminy Kurów Nr XVI/151/2020 z dnia 22 września 2020 r. 

 

    Wójt Gminy Kurów  

 /-/ Arkadiusz Małecki 
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