
UCHWAŁA NR XXXV/413/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie nazwy ulicy 22 Lipca

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 22 Lipca, położonej na terenie Gminy Orzesze w obrębie 
Jaśkowice nazwę "22 Lipca" w celu upamiętnienia nadania Konstytucji Księstwu 
Warszawskiemu przez Napoleona Bonapartego w 1807r. 

§ 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/413/17

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 22 Lipca, znajdującej się w miejscowości Orzesze,
podlega działaniu w/w ustawy.

W odpowiedzi z dn. 09.01.2017r. Instytut Pamięci Narodowej, wskazał, że w jego ocenie nazwa
22 Lipca symbolizuje komunizm i jako taka podlega zmianie, jako wypełniająca normę
przywołanej ustawy.

Jednak w niniejszej sprawie nie sposób jednoznacznie ustalić jakie wydarzenie zostało
upamiętnione, ponieważ brak jest odpowiedniej uchwały i możliwości zapoznania się z jej
uzasadnieniem. W związku z powyższym, w sytuacji gdyby samorząd chciał upamiętnić inne
wydarzenie historyczne, które miało miejsce 22 lipca, należałoby przyjąć nową uchwałę
precyzującą w uzasadnieniu przedmiot upamiętnienia, który nie będzie sprzeczny z zapisami w/w
ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że nazwa ulicy ul. 22 Lipca ma na celu upamiętnienie
nadania w 1807 roku przez Napoleona Bonapartego Księstwu Warszawskiemu Konstytucji –
najwyższego aktu prawnego regulującego podstawy funkcjonowania Księstwa Warszawskiego,
zgodnie z którym wszyscy obywatele stali się równi przed obliczem prawa.

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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