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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 30 marca 2023 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Opatowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Rada Miejska w Opatowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej położonej w Opatowie, na gruntach będących 
własnością Gminy Opatów, stanowiących działki ewidencyjne w obrębie 
ewidencyjnym Opatów o nr 49/7 i nr 49/44 nadaje się nazwę „ul. Jędrusiów” 

2. Położenie ulicy przedstawia załącznik graficzny stanowiący załącznik  do 
niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Projektodawca: 
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Przedstawiający Uchwałę w imieniu 
projektodawcy:  Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy 





 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………/2023 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia …. marca 
2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Opatowie.  
 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40) stanowi, iż nazewnictwo ulic i placów tj. nadawania nowych i zmiana 
istniejących nazw ulic i placów należy do kompetencji Rady Miejskiej. 
 
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, powyższe nieruchomości stanowią  
własność Gminy Opatów. Działka o nr ew. 49/7 i 49/44 ujawniona jest w 
księdze wieczystej Nr KI1T/00007487/0,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 
Opatowie. Wyznaczona droga nie posiada nazwy. 
 
Działki o nr  ew. 49/7 i 49/44 na których zlokalizowana będzie  ul. Jędrusiów  
stanowią drogę wewnętrzną w rozumieniu ustawy z dnia  21 marca 1985r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 655)  
 
Proponowany patron ulicy, „Jędrusiów”  to oddział partyzancki wywodzący się z 
lokalnej organizacji konspiracyjnej Odwet, działający w okresie od wiosny 
1941r. do końca wojny na ziemi kielckiej i Podkarpaciu. 12 marca 1943r. 
oddział wspólnie z miejscową AK rozbił niemieckie więzienie  w Opatowie, 
uwalniając około 80 więźniów.  

 
 

  
  
 
 
  
 
Opracowała: Karolina Banasik  
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