
Uchwała Nr 381/LV/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

z dnia 29 listopada 2022 roku 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy. 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie  uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

1. Nadaje się ulicy w miejscowości Gostynin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

część działki (dalej jako: Cz. dz.) 4917/16, cz. dz. 4918/1, dz. 4919/2, dz. 4917/23, dz. 4919/6, 

cz. dz. 4917/5, dz. 4917/19, dz. 4917/28, cz. dz. 4920, dz. 4917/30, cz. dz. 4921, cz. dz. 4922, 

cz. dz. 4923,  cz. dz. 4924, cz. dz. 4925, cz. dz. 4926, cz. dz. 4927, cz. dz. 4928, cz. dz. 4929, 

cz. dz.4930, cz. dz. 4931, cz. dz. 4932, cz. dz. 4933, cz. dz. 4934, cz. dz. 4935, cz. dz. 4936, 

cz. dz. 4937, cz. dz. 4938/2, cz. dz. 4917/32, cz. dz. 4917/33, dz. 4917/35, cz. dz. 4917/10, 

cz. dz. 4917/11, nazwę: „Mariana Budzyńskiego”. 

2. Szczegółowe położenie ulicy o której mowa w ust. 1 wskazane zostało w załączniku mapowym 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

         Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 

2022 r., poz. 559 z późn. zm) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie 

nazw ulic i placów publicznych. 

  Nadanie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą 

zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie 

nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z 

rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z dnia 27 lipca 2021 r., poz. 1368). 

  Przedmiotowa ulica w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina 

Żeromskiego – Czapskiego zatwierdzonego uchwałą nr 155/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z 

dnia 18.12.2012 r. oznaczona jest symbolami 034KDL oraz 031KDL – teren publicznych dróg klasy 

lokalnej. W związku z wydzieleniem geodezyjnym działek przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową nadanie nazwy ulicy umożliwi czytelne i zapewniające przestrzenną regularność 

ustalenia dalszej numeracji porządkowej. 

  Ponadto nadanie nazwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizacje dla 

nieruchomości, między innymi dla służb ratowniczych takich jak pogotowie, straż pożarna itp. 

  Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy  Mariana Budzyńskiego w 

miejscowości Gostynin. 

 Marian Budzyński – pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Gostyninie 

prawdopodobnie od 1935 r. Z chwilą wybuchu II wojny światowej komendant i pracownicy policji 

otrzymali rozkaz ewakuacji do Garwolina. Budzyński zgodnie z poleceniem wyjechał z Gostynina, ale 

wkrótce powrócił, gdyż uważał, że jego obowiązkiem jest pełnić swoją funkcję do końca. W dniu 11  

listopada 1939 r. został uwięziony wraz z innymi w gostynińskim „maglu”, a 1 grudnia 1939 r. stracony 

w lesie w Woli Łąckiej przez Niemców. 

  

 

  


