Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy Pawła Szulgacza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych,
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki
(Dz. U. z 2016 r., poz. 744 z późn. zm.), po konsultacjach określonych Uchwałą Nr XLVII/650/2010
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002 z dnia 22.09.2010 r.),
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Dokonać zmiany nazwy ulicy Pawła Szulgacza, zaliczonej do kategorii dróg gminnych, na ulicę Orła
Białego.
§2
Położenie ulicy, o której mowa w § 1, określa załącznik graficzny nr 1.
§3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.
ulica Orła Białego
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Uzasadnienie
Wojewoda Śląski pismem z dnia 17 października 2017 r. skierowanym do Prezydenta Miasta
Jaworzna, poinformował, że ulica na terenie Jaworzna, nosząca nazwę Pawła Szulgacza narusza
art. 1 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2016 r. poz. 744
z późn. zm.) i podlega zmianie.
Ww ulica zaliczona jest do kategorii dróg gminnych.
Po konsultacji z mieszkańcami, zamieszkującymi przy tej ulicy, których większość zaproponowała
nazwę Orła Białego – godła i symbolu Rzeczypospolitej Polskiej, Miejski Zespół Nazewnictwa
Obiektów Publicznych zarekomendował przyjęcie tej nazwy.
Wobec powyższego ulica Pawła Szulgacza zostaje zmieniona na ulicę Orła Białego.
Zaproponowana uchwała jest zadaniem obligatoryjnym gminy, nie powoduje wzrostu zatrudnienia
w administracji.
Podjęcie uchwały wiąże się z koniecznością
na oznakowanie ulicy tablicami z nową nazwą.

wydatkowania

środków

z budżetu

miasta

Jaworzno, 13 listopad 2017 r.
Opracował: Tadeusz Dębecki – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii
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