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UCHWAŁA NR VI/41/2011
RADY GMINY TRZEBIEL

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Trzebiel (Rondo Jana Pawła 
II). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Gminy Trzebiel uchwala , co następuje: 
§ 1. 1. Nadaje się rondu położonemu w miejscowości Trzebiel na skrzyżowaniu dróg: - krajowej nr 

12, gminnej wewnętrznej i powiatowej nr 1108 F nazwę „ Rondo Jana Pawła II”. 

2. Rondo, o którym mowa w ust. 1, ilustruje szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebiel. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 
w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg 
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 19, poz. 115, z późn. zm. ), a także wznoszenie pomników. 
W dniu 23.03.2011 roku Parafialny Odział Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Najświętszej Marii 
Królowej Polski w Trzebielu wraz z księdzem Proboszczem Andrzejem Szwarkiem wystąpił z wnioskiem 
do Wójta i Rady Gminy Trzebiel o rozważenie możliwości nadania imienia Jana Pawła II skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 12 oraz powiatowej nr 1108 F, w obrębie miejscowości Trzebiel (rondo). 
Rondo w miejscowości Trzebiel znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 12, w związku z powyższym 
Urząd Gminy Trzebiel pismem z dnia 22.04.2011 r. znak ref. OB.673.15.2011 r. i uzupełnieniem do tego 
pisma t.j. pismem z dnia 20.05.2011 r. dotyczącym uszczegółowienia lokalizacji i wyglądu tablic, 
wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze o uzgodnienie 
lokalizacji czterech tablic o nazwie „Rondo Jana Pawła II” w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości 
Trzebiel, wraz z podaniem warunków ich umieszczenia. 
GDDKiA Oddział w Zielonej Górze pismem z dnia 23.05.2011 r., znak ref. Nr GDDKiA-O/ZG-Z3-mł-
4251-6/11 pozytywnie zaopiniowała ustawienie na rondzie, w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 
czterech sztuk tablic z nazwą ronda pod warunkiem ustawienia ich bliżej środka ronda w formie 
kwadratu, na tabliczkach ma się znajdować sama treść bez herbu gminy Trzebiel, wygląd zewnętrzny 
tablic ma być: białe tło i niebieskie litery lub niebieskie tło i białe litery oraz ustawienie tablic ma 
nastąpić w obecności pracownika GDDKiA Rejonu Żary. 
W dniu 1 maja 2011 roku został wzniesiony na ołtarze Syn Polskiej Ziemi Jan Paweł II. Dzień ten, 
niewątpliwie zapisał się na kartach historii naszego narodu jako moment szczególny i godny 
upamiętnienia. Nadanie nazwy rondu położonemu w miejscowości Trzebiel „ Rondo Jana Pawła II” 
wyrazi wdzięczność i uznanie oraz upamiętni naszego Świętego – Papieża Karola Wojtyłę. 
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Załącznik do Uchwały Nr VI/41/2011

Rady Gminy Trzebiel

z dnia 31 maja 2011 r.


