UCHWAŁA Nr XXXIX/345/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 21 czerwca 2017 r .
w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zygmunta Berlinga” na ulicę „ Gen.
Stanisława Maczka” w mieście Karczew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2016 r., poz. 446 z późn. zm.1) 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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Generała Zygmunta Berlinga” w
miejscowości Karczew, zlokalizowanej na działkach nr 30/6 o pow. 0,2019 ha, nr 101/4 o pow.
0,466 ha, nr 102/3 o pow. 0,0025 ha, nr 138 o pow. 0,0141, nr 139 o pow. 0,0053 ha, nr 142 o pow.
0,0052 ha, nr 143 o pow. 0,0031 ha, w obrębie 5 stanowiących własność Gminy Karczew, na ulicę „
Gen. Stanisława Maczka”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz z 2017
poz. 730 i 935

UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie 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), 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 niesuwerenny komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz
podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne z Polską racją stanu.
W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu nazwa ul. Generała Zygmunta Berlinga powinna zostać zmieniona jako wypełniająca
normę art. 1 ww. ustawy.
W terminie od 1 czerwca do 15 czerwca br. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące
zmiany nazwy ulicy Generała Zygmunta Berlinga. Celem konsultacji było zebranie opinii
zainteresowanych mieszkańców Gminy Karczew w celu dokonania wybory propozycji zmiany
nazwy ulicy.
W wyniku konsultacji wybrano nazwę ulicy Gen. Stanisława Maczka.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic należy do
wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały zmiany nazwy ulicy jest w pełni
uzasadnione.
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