
UCHWAŁA NR XXXV/414/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie nazwy ulicy Krasickiego

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 Krasickiego, położonej na terenie Gminy Orzesze w obrębie 
Zawada nazwę "Krasickiego" w celu upamiętnienia postaci biskupa Ignacego Krasickiego.

§ 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/414/17

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 Krasickiego, znajdującej się w miejscowości Orzesze,
podlega działaniu w/w ustawy.

W odpowiedzi z dn. 09.01.2017r. Instytut Pamięci Narodowej, wskazał, że ulica Krasickiego z
dużą dozą prawdopodobieństwa upamiętnia Jana Krasickiego (1919-1943), ps. "Kazik",
młodzieżowego działacza i agitatora stalinowskiego, członka Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii
Ludowej, formalnie ogłoszonego przewodniczącym Związku Walki Młodych i powinna zostać
zmieniona jako wypełniająca normę art.1 w/w ustawy. Jednak nie można wykluczyć, że
patronatem tej akurat ulicy został upamiętniony na przykład Ignacy Krasicki (1735-1801),
wówczas powyższa ocena jest bezprzedmiotowa.

Zgodnie z powyższą opinią Instytutu w niniejszej sprawie nie sposób jednoznacznie ustalić jaka
osoba została upamiętniona, ponieważ brak jest odpowiedniej uchwały i możliwości zapoznania
się z jej uzasadnieniem. W związku z powyższym, w sytuacji gdyby samorząd chciał upamiętnić
inną osobę o nazwisku Krasicki, należałoby przyjąć uchwałę z nowym uzasadnieniem
nazewnictwa przedmiotowej ulicy.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że nazwa ulicy ul. Krasickiego ma na celu
upamiętnienie osoby Ignacego Krasickiego (ur. 1735, zm. 1801) - biskupa warmińskiego,
arcybiskupa gnieźnieńskiego, poety, prozaika i publicysty, jednego z głównych przedstawicieli
polskiego oświecenia, autora m.in. pierwszej polskiej powieści pt. "Mikołaja Doświadczyńskiego
przypadki".

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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