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Pan Edward Paciorek 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) przekazuję w  załączeniu projekt 
uchwały z dnia 7 lipca 2017r. w  sprawie zmiany nazwy ulicy w  Zdzieszowicach wraz z 
uzasadnieniem.

Zup.

mgr mż 
Z-ca Burmistr/a

tur Gasz 
Zdzieszowic

Otrzymuje:
1. Adresat;
2. a/a.



Projekt

z dnia 7Iipca2017r. 
Zatwierdzony przez..

Projekt uchwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zdzieszowicach

Na podstawie 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 2016 r. 
poz. 744) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Generała Zawadzkiego” w miejscowości Zdzieszowice na 
„Spokojna” .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią 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. 2016 r. 
poz. 744) obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty 
symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ 
jednostki samorządu terytorialnego, zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Ustawa określa, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, 
wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 
1944-1989.

Do nazw ulic występujących na terenie gminy, które w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej -  Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podlegają zmianie jako wypełniające normę art. 1 Ustawy 
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, należy ulica „Generała Zawadzkiego” w Zdzieszowicach.

W celu wyboru nowej nazwy ulicy w miejsce dotychczasowej nazwy ulicy "Generała Zawadzkiego" 
w Zdzieszowicach zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, w których mieszkańcy powyższej ulicy 
opowiedzieli się by zmienić jej nazwę na „Spokojna”.

Zważywszy na wynik konsultacji społecznych, wnoszę o zmianę dotychczasowej nazwy ulicy „Generała 
Zawadzkiego” w miejscowości Zdzieszowice na „Spokojna".
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