
UCHWAŁA NR XVIII/561/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji: J. B., L. M., J. G., E. M., S. S., W. G. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji: J. B., L. M., J. G., E. M., S. S., W. G. złożonej w dniu 7 kwietnia 2021 r. 
o zmianę nazwy ronda Tarnopol, na Ofiar Wołynia, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Elblągu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu 

 
 

Antoni Czyżyk 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/561/2021 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 7 kwietnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Elblągu wpłynęła petycja: J. B., L. M., J. G., E. M., S. S., W. 
G., dotycząca  żądania zmiany nazwy ronda Tarnopol na rondo Ofiar Wołynia. 

Autorzy przedmiotowej petycji sformułowane żądanie uzasadnili decyzją władz miasta Tarnopol  
nazwaniem stadionu miejskiego imieniem Romana Szuchewycza. 

Zgodnie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, 
w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej 
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię 
dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Z art. 2 ust. 1 ustawy 
wynika, że petycja może być złożona do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji 
społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. 

Na mocy uchwały nr XXVIII/556/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 7 września 2017 r. w sprawie 
nadania nazwy nowemu placowi w mieście Elblągu, rondu ulicznemu stanowiącemu skrzyżowanie ulic Marii 
Konopnickiej i Niepodległości nadano nazwę „Rondo Tarnopol”. Przedmiotowa uchwała została podjęta na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym,  zgodnie z którym do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazwy ulic 
i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r o drogach publicznych. 

Nazwa „Rondo Tarnopol” została nadana uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu w celu upamiętnienia 25 letniej 
współpracy pomiędzy miastami Elbląg i Tarnopol, jak również polskiej przeszłości miasta będącego do 
1939 roku stolicą województwa tarnopolskiego w granicach II Rzeczypospolitej. Nadanie nazwy jest także 
uhonorowaniem polskiej przeszłości Tarnopola, mieszkającej w nim mniejszości polskiej, jak również byłych 
mieszkańców miasta Tarnopol wpisujących się w życie polskich miast, w tym także Elbląga. 

W toku prowadzonych czynności, na wniosek Komisji skarg, wniosków i petycji, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Elblągu wystąpił o opinię w sprawie przedmiotowej petycji do: Ministra Spraw Zagranicznych, 
Prezydenta Miasta Elbląg, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Polskiego Towarzystwa 
Historycznego Oddział w Elblągu, Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Elblągu, Stowarzyszenia 
Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-
Ostrowskiego. 

Prezydent Miasta Elbląg w pismach wystosowanych do Mera miasta Tarnopol Serhija Nadała, podkreślając 
bardzo trudną do zaakceptowania sytuację związaną z podjęciem kontrowersyjnej decyzji, wyraził  
jednocześnie oczekiwanie na weryfikację stanowiska władz miejskich w Tarnopolu, co pozwoli  w przyszłości 
lepiej wykorzystać potencjał partnerskiej współpracy. W związku z zaistniałą sytuacją, Prezydent Miasta 
Elbląg podjął również decyzję o ograniczeniu współpracy z miastem Tarnopol do niezbędnych działań 
lokalnych społeczności, placówek edukacyjnych oraz związanych z kulturą z jednoczesną daleko idącą 
powściągliwością w kontaktach z przedstawicielami władz miasta. Powyższe decyzje uznać należy za w pełni 
uzasadnione i na chwilę obecną adekwatne do zaistniałej sytuacji, dające jednocześnie możliwość prowadzenia 
rozmów pozwalających na wzięcie pod uwagę szerszego kontekstu sprawy przy podejmowaniu dalszych 
kroków dotyczących współpracy z Tarnopolem szukając jednocześnie rozwiązań problemów w obszarze 
tożsamościowym na drodze dialogu. 

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii i stanowisk, Komisja skarg, wniosków i petycji 
na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała tezę do uchwały o nieuwzględnieniu 
żądania zwartego w petycji o zmianę nazwy ronda Tarnopol na rondo Ofiar Wołynia. 

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Elblągu postanowiła jak w uchwale. 
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Pouczenie: 

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

   

   
Przewodniczący Komisji 
skarg, wniosków i petycji 

 
 

Marek Osik 
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