
UCHWAŁA NR 405/2017 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 27  czerwca 2017r. 

 
 

w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sypniewie. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                               
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730, 
poz.935) w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.744) -  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  

 
 

§1. Zmienia się nazwę ulicy „1 Armii Wojska Polskiego” w Sypniewie, położonej na 
działkach o numerach geodezyjnych 492/3, 492/4, 576, na ulicę „Żołnierzy 1 Armii Wojska 
Polskiego”. 
 

§2. Położenie i przebieg ulicy wymienionej w §1 pozostają niezmienione.  
 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 405/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2017r.                          
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sypniewie. 
 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.744) obowiązujące w dniu wejścia w życie 
ustawy nazwy 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, właściwy 
organ jednostki samorządu terytorialnego zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia 
w życie, tj. do dnia 2 września 2017r.   

W piśmie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu z dnia 21 lutego 2017r. skierowanym do Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie nazwa ulicy 1 Armii Wojska Polskiego została wskazana do zmiany jako 
wypełniająca normę art.1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  

W sprawie zmiany nazwy ulicy nie prowadzono konsultacji z mieszkańcami. 
Zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy wymienionej wyżej - pisma oraz postępowania 

sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz 
uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy 
dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat a zmiana nazwy dokonana na podstawie 
ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. 

W świetle art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) - do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r.  
o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. 

 
W świetle powyższego zasadne jest podjęcie przedkładanej uchwały. 

 


