
UCHWAŁA NR XXXV/411/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie nazwy ulicy Marksa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 
1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.744)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Nadać istniejącej ulicy Marksa, położonej na terenie Gminy Orzesze w obrębie 
Jaśkowice nazwę "Marksa" w celu upamiętnienia postaci polskiego astronoma i pisarza 
Andrzeja Marksa.

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/411/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 4 lipca 2017 r.
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.744), obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać
osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w
inny sposób takiego ustroju propagować.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Orzesze zwrócił się pismem nr BGiGN.6625.12.2016 z
dnia 15.09.2016r. oraz jego uzupełnieniem z dnia 05.12.2016r. do Instytutu Pamięci Narodowej z
prośbą o wydanie opinii czy nazwa ulicy K.Marksa, znajdującej się w miejscowości Orzesze,
podlega działaniu w/w ustawy.

W odpowiedzi z dn. 09.01.2017r. Instytut Pamięci Narodowej, wskazał, że ulica Karola Marska
upamiętnia niemieckiego filozofa, działacza rewolucyjnego, ideowego przywódcę
międzynarodowego ruchu robotniczego, a także twórcę tzw. socjalizmu naukowego i nie ulega
żadnej wątpliwości, że stanowił on jeden z symboli propagujących ustrój totalitarny. Postać Karola
Marksa wykorzystywana była propagandowo przez władze komunistyczne. W świetle
powyższego wydaje się, że patronat Karola Marksa wypełnia dyspozycję art.1 w/w ustawy.

Jednak w niniejszej sprawie nie sposób jednoznacznie ustalić jaka osoba została upamiętniona,
ponieważ brak jest odpowiedniej uchwały i możliwości zapoznania się z jej uzasadnieniem.
Ponadto, w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju "TERYT" figuruje
oficjalna nazwa przedmiotowej drogi powiatowej: ul. Marksa (12381), a nie jak mylnie wskazano w
piśmie Burmistrza z dn. 15.09.2016r. do Instytutu Pamięci Narodowej - ul.K.Marska.

W związku z powyższym, w sytuacji gdyby samorząd chciał upamiętnić inną osobę o nazwisku
Marks, należałoby przyjąć uchwałę z nowym uzasadnieniem nazewnictwa przedmiotowej ulicy.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że nazwa ulicy ul. Marksa ma na celu upamiętnienie
osoby Andrzeja Tadeusza Marksa (ur. 1932, zm. 2006) - polskiego astronoma, pisarza, autora 32
książek o łącznym nakładzie ponad 700 tysięcy egzemplarzy, popularyzatora astronomii i
kosmonautyki, odznaczonego m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1983r.) oraz Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (2000r.).

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

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy jest w pełni uzasadnione.
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