UCHWAŁA Nr XXVII/262/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) 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) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się z urzędu nazwę ulicy „Żymierskiego” położonej we wsi
Trzeszczyn na nazwę o brzmieniu „Akacjowa”. Położenie ulicy przedstawia
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Witold Król

Uzasadnienie

Burmistrz Polic przedkłada Radzie Miejskiej w Policach projekt uchwały w sprawie
zmiany nazwy ulicy Żymierskiego znajdującej się we wsi Trzeszczyn.
Ulica o tej nazwie wymieniona została w wykazie sporządzonym przez Instytut
Pamięci Narodowej dotyczącym nazw ulic znajdujących się na terenie województwa
zachodniopomorskiego, które propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny.
Zgodnie z przepisem 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) organy
samorządu terytorialnego mają obowiązek w terminie do 2 września 2017 roku
usunąć z przestrzeni publicznej nazwy upamiętniające osoby, organizacje,
wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny system totalitarny.
Mając powyższe na względzie, proponuję zmianę nazwy ulicy „Żymierskiego”
na nazwę o brzmieniu „Akacjowa”, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej w Trzeszczynie
Nr 2/2017 z dnia 23 stycznia 2017r.
Przepisy wyżej powołanej ustawy zwalniają z opłat pisma oraz postępowania sądowe
i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia zmian w księgach wieczystych
oraz dokonanie zmian w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych
spowodowanych zmianą nazwy ulicy (art. 5 ust.1). Zmiana nazwy dotychczasowej
ulicy dokonana na podstawie w.w. ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów
zawierających jej nazwę, co oznacza że nie będzie obowiązku wymiany
np. dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów do czasu
utraty ważności tych dokumentów (art. 5 ust.2).
Skutki finansowe podjęcia tej uchwały - to koszt usytuowania tablicy z nową nazwą
ulicy.

Projekt uchwały przygotował
Wydział Gospodarki Gruntami

