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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXIV.245.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała

Na podstawie art.18 ust.2 pkt13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.1) )  oraz art.6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 
z 2016r.,poz.744) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy w miejscowości Biała z ,,Świerczewskiego" na  ,,Przedmieście".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

  

1) Zm. poz. 1579 i 1948.
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz.U.
z 2016 r., poz. 744), samorządy terytorialne zostały zobligowane do zmiany wszelkich nazw, które mogą
upamiętniać osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Dotyczy
to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy
w latach 1944 - 1989, a także osób i organizacji, które propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz
podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne z Polska racją stanu.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn.zm.) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic należy do wyłącznej kompetencji rady.

Zwracam jednocześnie uwagę na treść art.6 ustawy ,, dekomunizacyjnej", który nakłada na właściwe organy
samorządu terytorialnego obowiązek podjęcia uchwał w zakresie zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, w tym dróg, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty
symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób , w terminie
12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ( czyli od 2 września 2016 r.)

W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej Wojewoda Opolski wyda zarządzenie
zastępcze, w którym zdecyduje jaką nazwę będzie nosiła ul. Świerczewskiego w mieście Biała.

W dniach od 20 marca 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku przeprowadzono z mieszkańcami miasta Biała i wsi
Łącznik konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic. W wyniku konsultacji mieszkańcy Białej zdecydowali,
że ulica Świerczewskiego winna nosić nową nazwę ,,Przedmieście". Szanując wolę mieszkańców proponuję
zmianę nazwy ul. Świerczewskiego na ul. Przedmieście.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy jest w pełni uzasadnione.

sporządziła:

Dorota Małek
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