
 

 

UCHWAŁA NR XX/414/2019 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 22 października 2019 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ulicy położonej na osiedlu Przybyszówka, biegnącej od ul. Ustrzyckiej w kierunku północno-

wschodnim do ul. Sanockiej, oznaczonej na załączniku do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę  

„ul. Staszowska”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 listopada 2019 r.

Poz. 5637
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UZASADNIENIE 

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy Staszowskiej zwróciła się Rada Osiedla Przybyszówka. Pomysł 

nadania drodze odrębnej nazwy wynika z wniosków mieszkańców,  którzy mają przy niej swoje posesje. 

Narzekają oni na trudności ze znalezieniem adresów przez kurierów, taksówki, pogotowie ratunkowe  

i przybywających gości. Ponadto wkrótce powstaną tam nowe budynki i zmiana nazwy konieczna jest dla 

zachowania porządku w numeracji nieruchomości. 

Nazwa „ul. Staszów” na swoje podstawy w historii Przybyszówki. Obszar znajdujący się na południe 

od tej drogi od dawna nazywany był przez mieszkańców „Staszowem”. Nie wiadomo dokładnie skąd ta nazwa 

się wzięła. Nie widnieje ona na żadnych historycznych mapach jak np. nazwa Malców. Nie mniej jednak taka 

nazwa istnieje w świadomości starszego pokolenia i warto było by ją zachować. 

Przybliżeniem tej nazwy, z zachowaniem odniesienia do historii miejscowości, było by nadanie tej 

drodze nazwy ul. Staszowska, jako nazwy pochodzącej od nazwy miasta Staszów w województwie 

świętokrzyskim, pasującej do klucza nazw w tym rejonie tj: ul. Ustrzycka, Sanocka, Dębicka, Krośnieńska, 

Nowosądecka itp.  

Komisja Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa na 

posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2019r. ostatecznie zdecydowała, iż z dwóch propozycji nazw: ul. Staszów oraz 

ul. Staszowska została przegłosowana druga z nich. 

Działka nr 801/2 w obrębie 215 zajęta pod proponowaną ulicę stanowi władanie samoistne Gminy 

Miasta Rzeszów.  
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