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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany nazwy części ulicy Północnej w Kielcach na Marcina Szowiłowicza. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami1)) Rada 

Miasta Kielce uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1. Zmienia się nazwę części ulicy Północnej, biegnącej od ulicy Szybowcowej w kierunku 

południowym do boiska sportowego, na Marcina Szowiłowicza. Zapis skrócony nazwy ulicy: 

M. Szowiłowicza, zapis nazwy ulicy w systemach informatycznych: Szowiłowicza. 

2. Położenie i przebieg ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 3.  

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

Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 
 

Jarosław Karyś 
 

 
1) Dz.U. z 2022 r. poz. 1561 
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Załącznik graficzny
do uchwały Rady Miasta Kielce
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kielcach
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Uzasadnienie: 

 
O nadanie nazwy Marcina Szowiłowicza wystąpiło Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowe 

Renesans z siedzibą w Kielcach. 

Propozycja zmiany nazwy z części ulicy Północnej, biegnącej od ulicy Szybowcowej 

w kierunku południowym do boiska sportowego, na ulicę Marcina Szowiłowicza wynika 

z konieczności uporządkowania numeracji w tej części miasta Kielce. 

Marcin Szowiłowicz, kmieć z Domaszowic, który według dokumentu z 1438 r., 

wystawionego przez bpa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, uważany jest za założyciela 

Dąbrowy, noszącej wówczas nazwę Siedlnicza. Lokalizacja miejscowości nastąpiła na prawie 

niemieckim, nad rzeką Dąbrówką (obecnie Silnicą) pomiędzy Domaszowicami a Masłowem.  

Mając na uwadze powyższe, ze względów historycznych, potwierdzających XV–wieczną 

lokację tej części miasta, nadanie proponowanej nazwy jest zasadne, jako wyraz szacunku do 

historii miasta i ludzi ją tworzących.  

Ponieważ nadanie nazwy uprości numerację porządkową w tej części ulicy, proponowana 

zmiana nazwy jest uzasadniona.  

Zmiana nazwy części ulicy Północnej na Marcina Szowiłowicza została pozytywnie 

zaopiniowana przez Zespół do spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce.  
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