
UCHWAŁA NR XXXV/415/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie nazwy ulicy Armii Ludowej

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016r. poz.446 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Pozostawić istniejącej ulicy Armii Ludowej, położonej na terenie Gminy Orzesze 
w obrębie Jaśkowice nazwę "Armii Ludowej" w celu upamiętnienia mieszkańców Orzesza, 
którzy walczyli w jej szeregach z okupantem niemieckim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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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 Armii Ludowej, znajdującej się w miejscowości Orzesze,
podlega działaniu w/w ustawy.

W odpowiedzi z dn. 09.01.2017r. Instytut Pamięci Narodowej, wskazał, że nie ulega wątpliwości
że nazwa ulicy Armii Ludowej powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art.1 w/w
ustawy. Była to formacja realizująca priorytety sowieckiej racji stanu i narzędzie polityki Stalina
wobec Polski. Mimo taktycznego odwoływania się do narodowych haseł propagandowych Armia
Ludowa nigdy nie była częścią sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.

Z drugiej strony pozytywną częścią działalności Armii Ludowej było niszczenie linii
komunikacyjnych na obszarze okupowanej Polski w celu zlikwidowania łączności wroga. Ponadto
atakowano aparat terroru okupanta, co wiązało się z obroną ludności cywilnej przed wysiedleniem
oraz walczono z ekspedycjami pacyfikacyjnymi i antypartyzanckimi oraz bandami rabunkowymi.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że nazwa ulicy ul.Armii Ludowej ma na celu
upamiętnienie pozytywnej działalności Armii Ludowej oraz mieszkańców Orzesza, którzy walczyli
w jej szeregach z okupantem niemieckim.

Ponadto wskazuje się, że w 1992r. w gminie Orzesze dokonano już zmiany istniejących,
"komunistycznych" nazw ulic, a z przeprowadzonej w kwietniu 2010r. przez tut. urząd ankiety
dotyczącej zmian nazw ulic będących symbolem okresu PRL jednoznacznie wynika, że
zdecydowana większość mieszkańców jest przeciwna takim działaniom.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.,
poz.446 z późn.zm.), do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w
zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

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