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zdnia 23 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzany przez ............

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJW NYSIE

dnia ............ ........2017 r.

w sprawie zmiany nazrŃ"y ulicy Leona Kruczkowskiego na ulicę Romana Dmowskiego

Na podstawie art. l 8 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o sarnorządzie gminnym (Dz. U.
z2016r.poz.446,1579i1948orazz2017r.poz.730i935)oraz art.6 ust. 1 ustawy zdnia 1 kwietnia2016r.
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
iurządzeńuĄteczności publicznej (Dz. U. poz,744) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

. § 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy ,,Leona Kruczkowskiego" w Nysie - obręb ewidencyjny
Sródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 5112, nr 56, nr 1916, nr 19/8,

nr 1917 k.m. 42, stanowiące gminną drogę publiczną, na naTNę: ulica Romana Dmowskiego.

§ 2. Usytuowanie ulicy, o której mowa w § 1, przedstawia załącznik graftczny do niniejszej uchwĄ.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódawa Opolskiego, prasie lokalnej
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul, Kolejowej 15.

§S.Uchwała wchodzi wżyc'ie'po upĘwie 14dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym
Wojewódźwa Opolskiego.
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uzasadnienie

Dnia2 września 2016 r. weszła w zycie ustawa zdnia 1 kwietnia 2016 r,

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez naalry
budowli, obiektów iuządzeń uzyteczności publicznej (Dz. U. z2016r. poz. 744). Organ
jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zmienić w terminie 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie tej ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń uzytecznoŚci
publicznej, w tym dróg, ulic, mostow i placow, upamiętniające osoby, organizacje,
wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub
propagujące taki ustrój.

Na terenie Gminy Nysa znajduje się ulica, której patronem jest Leon
Kruczkowski. Jego biogram został opublikowany na stronie internetowej lnstytutu
Pamięci Narodowej: Leon Kruczkowski (1900-1962) - chemik, pisarz i publicysta,
powojenny dzialacz komunistyczny, członek centralnych organow PZPR, członek
Rady Państwa PRL, członek prezydium komunistycznego Frontu Jedności Narodowej.

W ocenie tPN - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
nazwa ulicy upamiętniąąca Leona Kruczkowskiego powinna zostać zmieniona jako
wypełniająca normę ań. 1 w/w ustawy.

W związku z powyższym proponuje się zmianę naAuy ulicy Leona
Kruczkowskiego na ulicę Romana Dmowskiego.

Roman Dmowski (09.08.1864 - 02.01.1939) _ polski polityk, mąż stanu,
publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP
oraz ll i lll Dumy. Wspołzałozyciel Narodowej Demokracji, główny ideolog polskiego
n acj o n a l izm u. Po lski działacz n ie pod ległości owy.
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