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Poz. 2221
UCHWAŁA NR XXXIII/314/17
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie: zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Wschowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U.2017.1875 t.j. z późn. zm.) i 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. 2016 r., poz. 744) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy ulicy we Wschowie – 31 Stycznia, na nazwę ulicy
- 31 Stycznia.
2. Ulica, o której mowa w ust. 1 obejmuje działki Nr 564/4 i 563/2, a jej położenie ilustruje załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Hanna Knaflewska-Walkowiak
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Załącznik
do uchwały nr XXXIII/314/17
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 października 2017 r.

31 Stycznia
31 Stycznia
31 Stycznia

LEGENDA:
- ul. 31 Stycznia
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UZASADNIENIE
do Uchwały NR XXXIII/314/17 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie: zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Wschowa.
W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 744) oraz
z korespondencją z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim zachodzi konieczność zmiany nazwy ulicy na terenie
miasta Wschowa.
Ustawa 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), mówi o tym, że
obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm
lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji,
wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i nie suwerenny system władzy w Polsce w latach
1944-1989, a także osób i organizacji, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz
podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne z polską racją stanu.
Obecna zmiana ulicy z nazwy "31 Stycznia" na nazwę "31 Stycznia" związana jest z datą, kiedy to
Kongregacja dla Spraw Świętych Dekretem z dnia 31 stycznia 1968r. otworzyła proces beatyfikacyjny Sługi
Bożej siostry Faustyny Kowalskiej.
18 kwietnia 1993r. w Rzymie s. Faustyna Kowalska została błogosławioną.
Po siedmioletnim Procesie Kanonizacyjnym dnia 18 kwietnia 2000r. w Rzymie s.Faustyna Kowalska
została ogłoszona świętą.
Sporządził:
Wydział Gospodarki Gminy, Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości

