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UCHWALA Nr XXXVII/ /2017

Rady Gminy Mierz^cice
z dnia 2017r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia w miejscowoki Przeczyce

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 ,,21-go Stycznia" na „21 Stycznia" jako
upami^tnienie zakonczenia okupacji niemieckiej w miejscowosci Przeczyce

Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.

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

do uchwaly w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Przeczyce

Zgodnie z ustaw^ z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu

lub innego ustroju totalitamego przez nazwy budowli, obiektow i urzqdzen uzytecznosci
publicznej (Dz. U.z 2016 r. poz. 744), obowi^zuj^ce nazwy budowli, obiektow i urz^dzeh
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 samorzqdu lerytorialnego do zmiany obowi^zuj^cych
nazw, ktore upami^tniajq lub propaguj^ komunizm lub inny ustroj totalitamy, w terminie
12 miesi^cy od wejscia w zycie ustawy. W przypadku niewykonania obowi^u,
0 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 w^tpliwosci moze
budzic ulica 21 Stycznia w Przeczycach. Samorz^d musi ustalic na podstawie
uzasadnienia uchwaly o nadaniu nazwy ulicy, czy upami?tniono zakonczenie okupacji
niemieckiej w miejscowosci, czy wkroczenie Armii Czerwonej i pocz^tek implementacji
tak zwanej wladzy ludowej.

W zwi^zku z tym, iz Uchwala Nr 16/III/74 Gminnej Rady Narodowej
w Mierz?cicach z dnia 18 marca 1974r. w sprawie nadania nazw ulicom w Przeczycach,
Boguchwalowicach i Toporowicach nie zawierala uzasadnienia nadania nazw ulicom,
sprawa zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia zostala przedstawiona na Zebraniu
Wiejskim Solectwa Przeczyce. Z uwagi na to, iz dlugoletni mieszkancy Przeczyc
pami?tajq, ze nadanie nazwy 21 Stycznia bylo zwi^zane z zakonczeniem II wojny
swiatowej i okupacji niemieckiej, postanowiono wydarzenie to uczcic nadaniem nazwy
ulicy.

Bior^c powyzsze pod uwag? Rada Gminy postanowila podj^c uchwal? w sprawie
zmiany nazwy ulicy 21-go Stycznia na 21 Stycznia jako upami?tnienie zakohczenia
okupacji niemieckiej na terenie Przeczyc.

Ulica 21-go Stycznia w Przeczycach jest drogq powiatow^ - Nr S-4746.
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