ZARZĄDZENIE NR 67/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy
ulicy Generała Zygmunta Berlinga
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 poz. 446 z późn. zm.1), art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 744) oraz § 3 ust. 2 pkt. 3 załącznika do uchwały Nr
XLVII//381/2010 Rady Miejskiej w Karczewie dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konsultacje społeczne mające na celu określenie nowej nazwy dla
dotychczasowej ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Karczewie.
2. Proponuje się mieszkańcom Gminy Karczew przeprowadzenie konsultacji
społecznych, których celem jest wybór nowej nazwy dla dotychczasowej nazwy ulicy
Gen. Zygmunta Berlinga z pośród następujących nazw:
1) GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO
2) GEN. AUGUSTA FIELDORFA
3) GEN. STANISŁAWA WŁADYSŁAWA MACZKA
4) GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
5) GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO
6) GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO
§ 2.1. Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii zainteresowanych
mieszkańców Gminy Karczew w celu dokonania wyboru propozycji zmiany nazwy ulicy o
której mowa w § 1 ust. 1.
2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie sondażu internetowego
zamieszczonego na stronie www.karczew.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Karczewie ul. Warszawska 28 (wzór Ankiety stanowi załącznik do
Zarządzenia).
3. Konsultacje społeczne o których mowa w ust. 2 rozpoczną się dnia 1 czerwca 2017
r. a zakończą się dnia 15 czerwca 2017 r.
§ 3. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest
Sekretarz Gminy Karczew.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz
z 2017 r. poz. 730.

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA
NR 67/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 23.05.2017 roku

WZÓR ANKIETY

Zamiast nazwy ul. Generała Zygmunta Berlinga, którą nazwę wybierasz jako
nową nazwę ulicy?

1.

GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO

2.

GEN. AUGUSTA FIELDORFA

3.

GEN. STANISŁAWA WŁADYSŁAWA MACZKA

4.

GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO

5.

GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO

6.

GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO

Informacja: proszę o zaznaczenie w kratce znakiem „x” jednej proponowanej nazwy ulicy.

Uzasadnienie
W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej w tym dróg, ulic, mostów i placów nadawane przez jednostki
samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat
symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, oraz w żaden inny sposób propagować
ww. ustroju. Organ jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek dokonania zmian w
terminie do 1 września 2017 r., w przeciwnym razie zadanie to wykona Wojewoda.
Zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej kryteria ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej, spełnia m.in. nazwa ulicy Generała Zygmunta Berlinga
W związku z powyższym proponuje się mieszkańcom Gminy Karczew
przeprowadzenie konsultacji społecznych, których celem jest wybór nowej nazwy dla ww.
ulicy.
Zamiast nazwy „ul. Generała Zygmunta Berlinga” proponuje się jedną z następujących
nazw :
1. GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO
2. GEN. AUGUSTA FIELDORFA
3. GEN. STANISŁAWA WŁADYSŁAWA MACZKA
4. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO
5. GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO
6. GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO
Zmiany nazw ulic wynikające z realizacji postanowień ustawy dekomunizacyjnej nie
wymagają od Mieszkańców zmian dokumentów zwierających dotychczasową nazwę.
Dokumentów tych będzie można używać do utraty ich ważności.
Postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach
wieczystych, w rejestrach, w ewidencjach urzędowych dokonywane na podstawie ww. ustawy
są wolne od opłat.

