
UCHWAŁA NR XXIII/142/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wielichowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz 744) 
Rada Miejska Wielichowa uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Postanawia się zmienić dotychczasową nazwę ulicy „Generała Karola Świerczewskiego", stanowiącą działkę 
oznaczoną nr ewidencyjny 154, obręb Wielichowo, gmina Wielichowo, na nazwę - „Farna".

2. Położenie i przebieg ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/142/2017

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 10 maja 2017 r.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/142/2017
Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wielichowa 

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i obowiązku
wynikającego z zapisów zawartych w art.6 ust.1, proponuje się zmienić dotychczasową nazwę ulicy „Generała
Karola Świerczewskiego” na nazwę „ Farna”.

Po przeprowadzonych konsultacjach w formie ankiet, większość mieszkańców ul. Generała Karola
Świerczewskiego opowiedziała się za zmianą nazwy na ulicę Farną.

Treść § 6 wyżej wymienionej ustawy nakłada na właściwe organy samorządu terytorialnego obowiązek podjęcia
uchwał w zakresie zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów
i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój
totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób w terminie 12 miesięcy od dnia wejście w życie przepisów
(czyli od dnia 2 września 2016 r). W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, Wojewoda
Wielkopolski zadecyduje o nazwie ulicy.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska
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