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UCHWALA Nr 176IXXVIIII2017 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany nazwy uHey w miejseowosci Nowe Miasto. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 f. 0 samorzl1dzie gminnym 
(Oz. U. z 2016 f., poz. 446, zm. poz. 1579) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 f. 0 

zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiekt6w i urz<j.dzen uZytecznosci publicznej (Oz. U. z 2016 f., poz. 744) Rada Gminy Nowe

• Miasto uchwala, co nastypuje: 

§ 1. 
Zmienia siy dotychczasow<j. nazwt( ulicy ,,40-1ecia PRL" w miejscowosci Nowe Miasto, 
bt(dl1c<)' drog<j. publicznl1, zaliczon<j. do kategorii dr6g gminnych, na nazwt( ulica "Pogodna". 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 


§ 3. 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzt(dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomosci w Biu1etynie 
Infonnacji Publicznej. 

WlCEPRZEWODNlClJ\CY 
Rady Gminy , 

. rrJ..r!..f.(.(~.k....c?.{~~;'2Cr ~J c. ( 



J 

U zasad nienie 

W zwiqzku z WeJSClem W zycie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. 0 zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitamego przez nazwy budowli, obiekt6w 
i urz'!dzen uzytecznosci publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), obowiqzuj,!ce nazwy nie mog,! 
upamiytnia6 os6b, organizacji, wydarzen lub dat symbolizuj,!cych komunizm lub inny ustr6j 
totalitamy, ani winny spos6b takiego ustroju propagowa6. Dotyczy to os6b, organizacji, 
wydarzen lub dat symbolizuj,!cych represyjny, autorytamy i niesuwerenny system wladzy 
w Polsce w latach 1944-1989, a takZe os6b i organizacji, kt6re po 1917 r. propagowaly 
komunizm lub inny ustr6j totalitamy oraz podejmowaly dzialania inspirowane przez 
totalitame panstwa i sprzeczne z Polsk,! racj,! stanu. 

W6jt Gminy Nowe Miasto w dniu 7 grudnia 2016 wyst<:jpil do Mazowieckiego 
Urzydu Wojew6dzkiego z pismem w sprawie opinii 0 planowanych zmianach nazw ulic w 
miejscowosci Nowe Miasto. Ponadto informacja 0 planowanej zmianie wraz z prosb,! 0 

ewentualne propozycje zostala zamieszczona na stronie intemetowej Gminy Nowe Miasto z 
terminem skladania propozycji do 7 Jipca 2017r. W dniu 28 sierpnia br. wplynylo podanie od 
mieszkanc6w ulicy 40-lecia PRL w Nowym Miescie z prosb,! aby zmienic dotychczasow,! 
nazwy na ulica Pogodna. 

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie wplywa na waznosc 
dokument6w zawieraj,!cych dotychczasow'! nazwy. 

Wobec powyzszego podjycie uchwaly uwaza siy za uzasadnione 


