
  

UCHWAŁA NR XIX/202/2017 

RADY GMINY KRASNOPOL 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krasnopol 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) 

oraz w związku z 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 (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 744) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy 22 Lipca położnej w miejscowości Krasnopol na ulicę  

Słoneczną. 

§ 2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy o którym mowa § 1 w sposób graficzny obrazuje załącznik graficzny 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnopol. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Piotr Korsakowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 stycznia 2017 r.

Poz. 431



Załącznik do uchwały nr XIX/202/2017 

Rady Gminy Krasnopol 

z dnia 27 stycznia 2017 r. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XIX/202/2017 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy 

ulicy w miejscowości Krasnopol 

W dniu 1 kwietnia br. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju  

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła z życie  

z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki 

samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących  

komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą  

za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat  

symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. 

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komu-

nizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku  

niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje 

nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny 

ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  

Krasnopol. 
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