UCHWAŁA NR XXVII/606/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic: 15 Grudnia,
22 Lipca, Osiedle XXX-lecia PRL, Mariana Buczka, Józefa Wieczorka, Jana Kawalca, Jana Rajcy, Jana
Bluszcza, Oskara Langego
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446),
uchwały Nr XIV/247/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów oraz uchwały Nr XII/276/2015 z dnia 29.09.2015r.
w sprawie Statutu Miasta Mikołowa,
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przystąpić do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Mikołowie
1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie propozycji nowych nazw dla ulic: 15 Grudnia,
22 Lipca, Osiedle XXX-lecia PRL, Mariana Buczka, Józefa Wieczorka, Jana Kawalca, Jana Rajcy, Jana
Bluszcza, Oskara Langego w Mikołowie.
2. Miejscem konsultacji będzie Urząd Miasta Mikołów.
3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie miasto Mikołów.
§ 2. Szczegóły konsultacji określi Zarządzenie Burmistrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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UZASADNIENIE
W dniu 1 kwietnia 2016 r. przyjęta została ustawa 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 przepisami niniejszej ustawy obowiązującej od 2 września 2016 r. 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. W związku
z powyższym przed przystąpieniem do zmiany nazw ulic oraz zgodnie z uchwałą Nr XIV/247/2011 Rady
Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2011r. par.1 pkt.3 o przeprowadzeniu konsultacji nie wynikających
z odrębnych ustaw decyduje Rada Miejska Mikołowa w formie uchwały.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych uznaje
się za zasadne.
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