
UCHWAŁA NR XXXVII/369/2021 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ulicy: 
1) oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/594/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia                           
19 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1664 z dnia 28 maja 2014 r.) symbolem                     
14 KD-D i 15 KD-D stanowiącym teren dróg publicznych - ulice klasy dojazdowej,                             
a geodezyjnie jako działka nr 126/45 na arkuszu mapy 923, o pow. 0,1994 ha, wpisanej                        
do księgi wieczystej BY1I/00057489/9; 

2) oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego    
zatwierdzonym uchwałą nr XII/135/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia                           
26 wrzesnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 4, poz. 37 z dnia 16 stycznia 2004 r.) 
symbolem 14 KD stanowiącym teren komunikacji publicznej - ulica dojazdowa, 
a geodezyjnie jako działka nr 126/28 na arkuszu mapy 923, o pow. 0,0607 ha, wpisanej do 
księgi wieczystej BY1I/00057489/9; nadaje sie nazwę Leona Sobierajskiego. 

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVII/369/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 28 maja 2021 r. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/369/2021 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 28 maja 2021 r. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub 
nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470,471,1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). 

Droga, której nadaje się nazwę, usytuowana jest na działkach stanowiących własność 
Miasta Inowrocławia. 

Leon Sobierajski urodził się 28 czerwca 1925 r. w Szymborzu, zmarł 25 marca 
1998 r. w Inowrocławiu i spoczął na cmentarzu parafii Opatrzności Bożej przy ul. 
Mątewskiej. 

Całe życie związany z Mątwami, gdzie mieszkał i pracował, początkowo 
w tamtejszej cukrowni, a w latach 1951-1981 w Inowrocławskich Zakładach Chemicznych. 
Był mistrzem w zawodzie ślusarza maszynowego, później został maszynistą parowozu 
w fabrycznym oddziale transportu kolejowego. 

Zasłużył się dla kujawskiej kultury ludowej jako kontynuator i organizator obrzędu 
zapustnego „Kozy”, wznawianego corocznie w ostatni dzień karnawału i zawsze 
wzbudzającego uznanie i sympatię w społeczeństwie. W orszaku mątewskich ,,Koziarków” 
od 1945 r. występował m.in. jako „Kominiarz”, ,,Żyd”, „Przewodnik” i „Duży Niedźwiedź”, 
w 1970 r. objął zaś kierownictwo całego zespołu. 

Dzięki jego zaangażowaniu i staraniom patronat nad ,,Kozą” sprawowały dyrekcja 
IZCh i władze samorządowe Inowrocławia. Uzyskiwane wsparcie finansowe pozwoliło mu na 
powiększenie orszaku ,,Koziarków” o nowe postacie, uzupełnienie strojów i rekwizytów, 
dołączenie do korowodu kapeli ludowej, a także o poszerzenie trasy przemarszu ,,Kozy”, 
która wędrowała nie tylko po Mątwach i ulicami Inowrocławia, odwiedzając szkoły, 
przedszkola, instytucje i zakłady pracy, ale także docierała do okolicznych miejscowości. 
Przez kolejne dziesięciolecia potrafił gromadzić wokół siebie liczne grono chętnych do 
kultywowania tradycji i czynnego uczestnictwa w orszaku „Kozy”, głównie mieszkańców 
Mątew i pracowników IZCh. Członkami zespołu zostali także jego synowie Andrzej i Piotr, 
temu ostatniemu w połowie lat 90. powierzył także dalsze kierowanie zespołem. 

Leon Sobierajski przyczynił się w znakomity sposób do zachowania i utrwalenia 
w świadomości społecznej cennego kujawskiego obrzędu kultury ludowej, który wpisał się na 
trwałe w wizerunek Inowrocławia i obecnie -  wraz z bratnimi orszakami zapustnymi, m.in. 
szymborskim i włocławskim - umieszczony został przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa. 

Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy o samorządnie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych). 
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Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

Mając powyższe na uwadze wywołanie uchwały jest uzasadnione. 

  

   
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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