
UCHWAŁA NR XLII/411/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Kujakowice Górne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z  2017 r. poz. 1875) 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  2016 r. poz. 744 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmiany nazwy ulicy na terenie wsi Kujakowice Górne w następujący sposób:

1) dotychczasowa ulica XXX Lecia otrzymuje nazwę Klonowa.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie 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), wszystkie samorządy terytorialne zostały zobligowane do zmian wszelkich nazw
propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Pismem z dnia 14.09.2016 r. Gmina Kluczbork zwróciła się do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we
Wrocławiu , delegatura w Opolu z prośbą o weryfikacje nazw ulic , które zdaniem IPN w świetle w/w
ustawy powinny zostać zmienione. W odpowiedzi z dnia 07.10.2016 r. Instytut pamięci Narodowej Oddział
we Wrocławiu orzekł , że w świetle przepisów w/w ustawy zmiany wymagają następujące nazwy ulic:
Szenwalda położona w Kluczborku oraz 22 Lipca położone w Bogacicy i w Kujakowicach Górnych,
natomiast ulica XXX Lecia w Kujakowicach Górnych wymaga doprecyzowania w nazwie wydarzenia ,
które ma upamiętniać. Ze względu na to iż takie doprecyzowanie w nazwie ulicy nie podlegałoby pod
zapisy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej , a to z kolei wiązałoby się
z poniesieniem przez Gminę Kluczbork określonych kosztów związanych z wymianą dokumentów itp. dla
mieszkańców przedmiotowej ulicy podjęto decyzje o nie zmienianiu nazwy ulicy XXX Lecia.

Jednak pismem PN-III.4131.1.48.2017.KN z dnia 23.10.2017 r. Wojewoda Opolski poinformował Gminę
Kluczbork o wszczęciu z urzędu postepowania w celu wydania zarządzenia zastępczego w sprawie nadania
nowej nazwy dla ulicy XXX Lecia położonej w Kujakowicach Górnych.

W odpowiedzi pismem AO.BR.0073.2017.EK z dnia 25.10.2017 r. Gmina Kluczbork poinformowała , że
zostały podjęte już działania, których celem jest zmiana nazwy ulicy XXX Lecia w Kujakowicach Górnych
i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Kujakowice Górne w pierwszej połowie
listopada, stosowna Uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie zmiany ulicy zostanie podjęta na
sesji w listopadzie.

Sołectwo Kujakowice Górne poinformowało iż w dniu 6 listopada 2017 r. na Zebraniu Wiejskim Sołectwa
Kujakowice Górne podjęto Uchwałę Nr 2/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kujakowicach Górnych z
XXX Lecia na Klonowa.

W związku z powyższym szanując decyzje mieszkańców Sołectwa Kujakowice Górne, proponuję zmianę
nazwy ulicy z XXX Lecia na Klonowa.
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