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UCHWALA Nr XXXVIl/ /2017

Rady Gminy Mierz^cice
z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Nowa Wies

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitamego przez nazwy budowli, obiektow i urz^dzen uzytecznosci publicznej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 744)

Rada Gminy Mierz^cice
uchwala

Zmienic dotychczasow^ nazw^ ulicy w miejscowosci Nowa Wies „ Gen. Zawadzkiego"
na „Aleksandra Zawadzkiego" - profesora Uniwersytetu Lwowskiego.

Wykonanie uchwaty powierza si^ W6jtowi Gminy.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Sl^skiego.
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mgr Grzegorz Podlejaki

radc4^awny

mgrtlzbieta Ci^ewska



Uzasadnienie

do uchwaly w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Nowa Wies

Zgodnie z ustaw^ z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitamego przez nazwy budowli, obiektow i urz^dzen uzytecznosci
publicznej (Dz. U.z 2016 r. poz. 744), obowi^zuj^ce nazwy budowli, obiektow i urz^dzen
uzytecznosci publicznej, w tym drog, ulic, mostow i placow nie mog^ upami^tniac osob,
organizacji, wydarzen lub dat symbolizuj^cych komunizm lub inny ustroj totalitamy, ani w
inny sposob takiego ustroju propagowac. Dotyczy to osob, organizacji, wydarzen lub dat
symbolizuj^cych represyjny, autorytamy i niesuwerenny system wladzy w Polsce w latach
1944-1989.

Ustawa zobowi^zuje jednostki samorz^du terytorialnego do zmiany obowi^zuj^cych nazw,
ktore upami?tniaj4 lub propaguj^ komunizm lub inny ustroj totalitamy, w terminie 12
miesi^cy od wejscia w zycie ustawy. W przypadku niewykonania obowi^zku, o ktorym
mowa wyzej, wojewoda wydaje zarz^dzenie zast^pcze, w ktorym nadaje nazw^, ktora nie
b^dzie upami^tniac osob, organizacji, wydarzen lub dat symbolizuj^cych komunizm lub
inny ustroj totalitamy, ani w inny sposob takiego ustroju propagowac. Pismem z dnia 10
lipca 2017 r. Instytut Pami^ci Narodowej Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu wyrazil opini?, ze nazwa ulicy Generala Zawadzkiego upami^tnia
prawdopodobnie Aleksandra Zawadzkiego ur.l6 gmdnia 1899r., ps. „Kazik",„Wacek" -
komunistycznego dzialacza stalinowskiego, czlonka wladz i centralnych struktur KPP,
PPR, PZPR, wysokiego funkcjonariusza panstwowego w okresie PRL, wypelnia norm?
art. 1 wymienionej wyzej ustawy i powinna zostac zmieniona.

Sprawa zmiany nazwy ulicy Generala Zawadzkiego zostala przedstawiona na
Zebraniu Wiejskim Solectwa Nowa Wiel Mieszkaricy zaproponowali aby nazwa ul.
Generala Zawadzkiego, zmieniona zostala na ul. Aleksandra Zawadzkiego polskiego
biologa, profesora Uniwersytetu Lwowskiego. Urodzil si? on 6 maja 1798 r. w Bielsku,
zmarl 5 czerwca 1868 r. w Bmie. By! dziekanem wydzialu filozoficznego Uniwersytetu
Lwowskiego. Na uniwersytecie wykladal botanik? i fizyk?. Badal i opisywal flor? okolic
Lwowa. W latach 1854-1868 studiowal ewolucj?, po czym w Bmie, gdzie przebywal w
wyniku zawieruchy spowodowanej Wiosn^ Ludow, stal si? mentorem Gregora Mendla,
kieruj^c jego talent w stron? ewolucji i pomagaj^c stworzyc podwaliny genetyki. By!
czlonkiem wielu towarzystw naukowych, redaktorem Iwowskich czasopism.
Ulica Generala Zawadzkiego w Nowej Wsi jest drog^ powiatow^ - Nr S-3204.
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