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Projekt

UCHWALA Nr XXXVII/ 72017

Rady Gminy Mierz^cice
2 dnia 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Boguchwalowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.) w zwi^zku z art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitamego przez nazwy budowli, obiektow i urz^dzen uzytecznosci publicznej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 744).

Rada Gminy Mierz^cice

uchwala

Zmienic dotychczasow^ nazw? ulicy w Boguchwalowicach „Mariana Buczka" na
..Buczka".

Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy.

Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Sl^skiego.

W6 JT

mgr Orzegorz Podlejeki

tngfiElzbiela Cisz^ska



Uzasadnienie

do uchwaly w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Boguchwalowice

Zgodnie z uslaw^ z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub

innego ustroju totalitamego przez nazwy budowli, obieklow i urz^dzen uzytecznosci
publicznej (Dz. U.z 2016 r. poz. 744), obowi^uj^ce nazwy budowli, obiektow i urz^dzen
uzytecznosci publicznej, w tym drog, ulic, mostow i placow nie mog^ upami^tniac os6b,
organizacji, wydarzen lub dat symbolizuj^cych komunizm lub inny ustroj totalitamy, ani w
inny sposob takiego ustroju propagowac. Dotyczy to osob, organizacji, wydarzen lub dat
symbolizuj^cych represyjny, autorytamy i niesuwerenny system wladzy w Polsce w latach
1944-1989.

Ustawa zobowi^zuje jednostki samorz^du terytorialnego do zmiany obowi^zuj^cych nazw,

ktore upami^tniaj^ lub propaguj^ komunizm lub inny ustroj totalitamy, w terminie 12
miesi^cy od wejkia w zycie ustawy. W przypadku niewykonania obowi^zku, o ktorym
mowa wyzej, wojewoda wydaje zarz^dzenie zast^pcze, w ktorym nadaje nazw^, ktora nie
b^dzie upami^tniac osob, organizacji, wydarzen lub dat symbolizuj^cych komunizm lub
inny ustroj totalitamy, ani w inny sposob takiego ustroju propagowac. W ocenie Instytutu
Pami^ci Narodowej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wyrazonej
w pismie z dnia 10 lipca 2017 r. nazwa ulicy Mariana Buczka powinna zostac zmieniona
jako wypelniaj^ca norm^ art. 1 cyt. wyzej ustawy, bowiem Marian Buczek (1896-1939) -
by} dzialaczem stalinowskiej konspiracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 20.
i 30. XX wieku.

Sprawa zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka zostala przedstawiona na Zebraniu

Wiejskim Solectwa Boguchwalowice. Mieszkancy zawnioskowali, aby ulicy Mariana
Buczka nadac nazw? Buczka symbolizuj^c^ nie dotychczasowego patrona lecz buczek

jako syren? - sygnal dzwi?kowy. Mieszkancy podniesli, iz w miejscowosci
Boguchwalowice przy ulicy Mariana Buczka znajduje si? remiza strazacka b?d4ca siedzib^

Ochotniczej Strazy Pozamej wokol ktorej skupia si? zycie spoleczno-kulturalne calego

solectwa. Strazacy OSP s^ inicjatorami wszelkich zdarzeri istotnych dla mieszkahcow

i poprzez swoje dzialania integmj^ spoleczenstwo.

OSP Boguchwalowice wlqczona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gasniczego i w zwi^zku z tym na budynku Remizy jest umieszczona syrena alarmowa

informuj^ca i wzywaj^ca strazakow do udzialu w akcjach ratowniczo gasniczych. Sygnal

dzwi?kowy syreny slyszalny jest w calej miejscowosci i oznacza gotowosc do niesienia

pomocy, a potocznie nazywany przez mieszkahcow - buczek.

Bior^c powyzsze pod uwag? Rada Gminy postanowila podjqc uchwal? w sprawie

zmiany nazwy ulicy Mariana Buczka na Buczka w Boguchwalowicach.

mgr Qrzegorz Podlejski


