
UCHWAŁA NR XXVI/144/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy 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) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 
Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany nazwy części ulicy Trzydziestolecia PRL, przebiegającej przez działkę nr 334/21 
w miejscowości Międzylesie na ulicę Klonową, natomiast część ulicy Trzydziestolecia PRL, na działkach nr 497/1; 
497/14; 496 przyłącza się do przyległej ulicy Pionierów. 

§ 2. Szczegółowe wyznaczenie ulic w terenie określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykreśla się pkt 18) załącznika nr 1 do uchwały Nr IX/28/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 
12 czerwca 1979 roku w sprawie uregulowania stanu prawnego numeracji i nazewnictwa ulic i placów miasta. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
W związku z obowiązkiem realizacji 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, 
poz. 744), zmienia się nazwę ulicy „Trzydziestolecia PRL” w Międzylesiu na ulicę „Klonową” i „Pionierów”. 
Zgodnie z art. 1 cytowanej wyżej ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym 
dróg, 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. 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. Pismem z dnia 10 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie wystąpił do Dyrektora Oddziału 
Wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej o wyrażenie opinii dotyczącej nazwy ulicy „Trzydziestolecia PRL”, 
w kontekście obowiązujących uregulowań powołanej wyżej ustawy. Zgodnie z opinią Instytutu nazwa ta powinna 
zostać zmieniona, ponieważ w jego ocenie, kojarzona jest z upamiętnieniem PRL Nazwa ulicy Trzydziestolecia 
PRL przyjęta została uchwałą Nr IX/28/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 12.06.1979 roku w sprawie 
uregulowania stanu prawnego numeracji i nazewnictwa ulic i placów miasta. Przebieg ulicy w latach 80-tych XX 
wieku został przerwany na skutek nowej zabudowy mieszkaniowej przy obecnej ulicy Pionierów, w wyniku czego 
ulica podzielona została na dwa odrębne odcinki i tak: budynek mieszkalny 1 i 3 zlokalizowany jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kolejowej i na zgodny wniosek mieszkańców tego budynku zmienia się 
nazewnictwo ulicy z „Trzydziestolecia PRL” na ulicę „Klonową”. Natomiast z uwagi na położenie budynku nr 2 i 
wyrażoną wolę właściciela nieruchomości, włącza się go do ulicy Pionierów. 
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Załącznik do uchwały nr XXVI/144/2017 Rady Miejskiej

w Międzylesiu z dnia 28.03.2017 r.
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