
UCHWAŁA NR XLIX/686/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 3 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany nazwy Ronda Unii Europejskiej na Romana 
Dmowskiego. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się negatywnie petycję w przedmiocie zmiany nazwy Ronda Unii Eurpejskiej na Romana 
Dmowskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Mirosław Gabrysiak 
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UZASADNIENIE 

 

Dnia 23 grudnia 2021r. do Rady Miasta Kalisza wpłynęła petycja mieszkańców Kalisza 
w sprawie zmiany nazwy Ronda Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego.   
Z uwagi na fakt, że wniosek zawarty w petycji nie ogranicza się wyłącznie do upamiętnienia postaci 
Romana Dmowskiego, ale również ma na celu zmianę nazwy ronda Unii Europejskiej, Komisja negatywnie 
opiniuje przedmiotową petycję.   
Członkowie Komisji są przekonani, że usunięcie dotychczasowej nazwy ronda - Unii Europejskiej 
spotkałoby się  z oburzeniem dużej części mieszkańców, ponadto Komisja nie znajduje uzasadnienia ani 
historycznego, ani społecznego dla takiego działania.   
Odnośnie upamiętnienia postaci Romana Dmowskiego Komisja zauważa, że Urząd Miasta Kalisza prowadzi 
bank nazw, z którego korzysta się podczas okoliczności zmiany lub nadawania nazw ulicom, mostom, 
placom czy rondom. Propozycje nazw zaczerpnięte z przedmiotowego banku są w stosownej sytuacji 
przedkładane Radzie Miasta do zatwierdzenia. Dlatego zasadnym jest zwrócenie się do Prezydenta Miasta 
Kalisza o dopisanie proponowanej nazwy do przedmiotowego spisu.    
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały. 
 

Przewodnicząca 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Kalisza 
/.../ 

Barbara Oliwiecka 
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