
UCHWAŁA NR XXX/275/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy  „Osiedle 25-lecia PRL” na ulicę „Osiedlowa” w miejscowości Odolanów

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 ze zm.) oraz 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 Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy „Osiedle 25-lesia PRL” w miejscowości Odolanów, na ulicę 
„Osiedlowa”.

2. Położenie i przebieg ulicy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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Załącznik do uchwały Nr XXX/275/17

Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 26 lipca 2017 r.
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Uzasadnienie

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) mówi, iż „obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy 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,
właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego albo związku, o którym mowa w art. 4, zmienia
w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie”.

Ustawa weszła w życie 2 września 2016 r.

Odnosząc się do ww. zapisu należy zmienić nazwę ulicy Osiedle 25-lecia PRL w Odolanowie.

Wśród mieszkańców tej ulicy przeprowadzono konsultacje co do nowej nazwy ulicy.

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców w sprawie zmiany nazwy ul. Osiedle 25-
lecia PRL.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 81/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia lokalnych konsultacji społecznych dotyczących
zmiany nazwy ul. Osiedle 25-lecia PRL w Odolanowie.

Konsultacje były przeprowadzane w dniach: od 10 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. (14 dni), w formie
ankiet umożliwiających wybór spośród pięciu wskazanych nazw tj. ul. Graniczna, ul. Kpt. Jana
Kempińskiego, ul. Krańcowa, ul. Osiedlowa, ul. Pogodna.

Konsultacje miały charakter lokalny, tj. uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy
ul. Osiedle 25-lecia PRL w Odolanowie.

Łącznie wydano 129 ankiet. Wypełnionych ankiet złożono 119.

W wyniku przeprowadzenia konsultacji wpłynęło 118 poprawnie wypełnionych i złożonych ankiet,
z czego:

- jako nową nazwę ul. Graniczna wskazało - 2 mieszkańców,

- jako nową nazwę ul. Kpt. Jana Kempińskiego wskazało - 0 mieszkańców,

- jako nową nazwę ul. Krańcowa wskazało - 3 mieszkańców,

- jako nową nazwę ul. Osiedlowa wskazało - 93 mieszkańców,

- jako nową nazwę ul. Pogodna wskazało - 20 mieszkańców.

W związku z opinią mieszkańców wynikającą z prawidłowo złożonych i wypełnionych ankiet jako nową
nazwę dla ul. Osiedle 25-lecia PRL wskazano nazwę ul. Osiedlowa.

Przygotowany projekt uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów uwzględnia wolę mieszkańców
ul. Osiedle 25-lecia PRL.
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