
 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/237/2016  

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 25 października 2016 r. 

 
w sprawie nadania nazwy Skwer Rotmistrza Witolda Pileckiego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r., poz.. 446 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  1. Nadaje się placowi wokół pomnika Orła Białego przy ulicy Warszawskiej  na 

działce o numerze ewidencyjnym 28/2 w obrębie 24 nazwę Skwer Rotmistrza Witolda 

Pileckiego. 

2. Położenie placu, o którym mowa w ust. 1 przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca 

Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  
 

Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1 
Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 



 
UZASADNIENIE 

 

 Fundacja „GDZIE”, będąca współrealizatorem ogólnopolskiego projektu „Rotmistrz 

Pilecki Bohater Niezwyciężony” wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Karczewa o nadanie w 

naszym mieście placowi imienia Rotmistrza Pileckiego. Burmistrz wskazał teren wokół 

pomnika Orła Białego przy ulicy Warszawskiej  na działce o numerze ewidencyjnym 28/2 w 

obrębie 24. Klub Honorowych Dawców Krwi w Karczewie zaproponował, aby temu miejscu 

nadano imię Bohaterów Powstania Warszawskiego. Podczas dyskusji nad kandydaturami na 

posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej padły także propozycje 

nazw Plac Niepodległości  lub Plac Wolności.    

Burmistrz Karczewa uznał, że wszystkie trzy propozycje są niezwykle cenne i 

zasługują na to, aby je rozważyć. Wychodząc naprzeciw woli podmiotów zgłaszających, 

postanowił ogłosić konsultacje społeczne.  

Konsultacje odbywały się w okresie od 3 października 2016 r. do 16 października 2016 r w 

formie sondażu internetowego zamieszczonego na stronie www.karczew.pl oraz zapytania 

ankietowego składanego w Urzędzie Miejskim w Karczewie. 

W sondażu internetowym wzięło udział 206 uczestników. Do urny wrzucono 5  ankiet 

Ostateczny wynik konsultacji: 

Plac im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – 137 głosów (64,93%), 

Plac Bohaterów Powstania Warszawskiego – 20 głosów (9,48%), 

Plac Niepodległości – 42 głosy (19,90%), 

Plac Wolności – 12 głosów (5,69%). 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 

http://www.karczew.pl/



