
 

 

UCHWAŁA Nr XXIV/258/2017 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

 

w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wopistów" na nazwę  „Szkolna” w miejscowości 

Widuchowa. 

 
 Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 13 w zw. z  art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z 1 kwietnia 2016 r. 

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek 

organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2016 r. poz. 744, z 2017 r. poz. 1389) uchwala się, 

co następuje: 

 

 

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę urzędową ulicy „Wopistów”, oznaczonej 

numerem działki 330 o pow. 0,5213 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Widuchowa 2, 

na nazwę ulica „Szkolna”, której położenie i przebieg określa załącznik graficzny 

do niniejszej uchwały.  

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

 

§ 3. Traci moc §1 pkt 1 lit. a Uchwały nr XVIII/56/77 Gminnej Rady Narodowej 

w Widuchowej z dnia 27 maja 1977 r. 

 

 

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                                                                          Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/258/2017 

                                                                           Rady Gminy Widuchowa 

                                                                           z dnia 23 listopada 2017 r. 

 

 W związku z wejściem w życie ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, 

jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz pomniki (Dz.U. z 2016 r. poz. 744 z późn. zm.) właściwy organ jednostki samorządu 

terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego, albo związku metropolitalnego 

jest obowiązany zmienić 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. 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. 

 W oparciu o powyższe, mając na uwadze, że dotychczasowa nazwa ulicy "Wopistów" 

wypełniała powyższe przesłanki, zachodzi konieczność jej zmiany,  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440, 

ze zm.), a także wznoszenia pomników. 

 W tym stanie rzeczy należy uznać, iż podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie 

zmiany nazwy ulicy jest w pełni uzasadnione. 

 


