UCHWAŁA NR 296/XXXVI/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Nowy Dwór Gdański
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) 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
(Dz.U. z 2016 r. poz. 744) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się obecną nazwę ulicy, będącej drogą publiczną, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 305 , obręb 0002, miasto Nowy Dwór Gdański, z ulicy Stanisława Sołdka na ulicę Jana Brzechwy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Dnia 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 744) .
Zgodnie z zapisem art. 6 ust.1. ww. ustawy, właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego są
zobowiązane zmienić nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów
i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujących komunizm lub inny ustrój
totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób , w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym
sam nadaje nazwę zgodną z ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin wspomniany wyżej.
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 ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa ul.
Stanisława Sołdka powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art.1 cytowanej ustawy.
Władze gminy zobowiązane są do dokonania zmiany nazwy ulicy gloryfikującej system totalitarny.
Pismem z dnia 04.07.2017 r. zwrócono się do mieszkańców ulicy Stanisława Sołdka w Nowym Dworze
Gdańskim z prośbą o wyrażenie opinii dot. zmiany nazwy ulicy , przedstawiając jednocześnie trzy propozycje :
Aleksandra Fredry, Jana Brzechwy oraz Marii Kownackiej. W odpowiedzi na propozycje grupa mieszkańców
pismem z dnia 14 lipca 2017 roku wyraziła wolę zmiany nazwy ulicy Stanisława Sołdka na ulicę Jana Brzechwy.
Podjęcie uchwały o zmianie nazwy ul.Stanisława Sołdka na ul. Jana Brzechwy uważa się za zasadne.
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