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UCHWAŁA NR XXX/........../20 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy Cypriana Godebskiego drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 
09 miasta Kościerzyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę Cypriana Godebskiego drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 
09 miasta Kościerzyna na działce ozn. nr geodez. 210/18, stanowiącej własność osoby fizycznej oraz na działce 
ozn. nr geodez. 1002, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, zgodnie z załącznikiem graficznym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie

W związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego dla budynku na nieruchomości
położonej przy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna w rejonie
ulicy Wita Stwosza oraz rozwijającą się zabudową w tym rejonie miasta powstała konieczność nadania nazwy
drodze wewnętrznej wymienionej w projekcie uchwały. Pozwoli to na prawidłową identyfikację numeracji
adresowej położonych przy niej nieruchomości, zgodnie z regulującym ten proces rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2012 r.
poz. 125).

Biorąc pod uwagę nazewnictwo ulic w tym rejonie miasta promujące światowych i rodzimych rzeźbiarzy
właściciel drogi wewnętrznej wystąpił do Burmistrza Miasta Kościerzyna o nadanie jej nazwy Cypriana
Godebskiego (zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).

Cyprian Godebski - polski rzeźbiarz urodził się 30 października 1835 r. w Méry-sur-Cher we Francji,
zmarł 25 listopada 1909 r. w Paryżu. Był wnukiem Cypriana - legionisty i poety, synem Franciszka Ksawerego
powstańca, działacza emigracyjnego, historyka, kustosza Ossolineum. Uczył się w Szkole Polskiej Narodowej
w Batignolles, później rzeźbił w pracowni François Jouffroy. W 1858 r. przeniósł się do Lwowa, następnie od
1861 r. mieszkał w Wiedniu i od 1863 r. w Paryżu. W 1870 r. został mianowany profesorem Akademii w
Petersburgu. W Paryżu prowadził salon artystyczno-literacki. W 1877 r. został mianowany członkiem
francuskiej Akademii Narodowej, w 1889 r. oficerem Legii Honorowej. Do jego najważniejszych dzieł
zaliczane są: pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie, pomnik Mikołaja Kopernika w Krakowie, popiersie
Aleksandra Fredry w Krakowie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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