
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

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

w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Olecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.1)) i 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. 2016 r. poz. 744) Rada Miejska 
w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę ulicy „Armii Ludowej" na "Miłosza".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - 
Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935.
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UZASADNIENIE

Ustawa 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) nakłada
na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące
komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujących taki ustrój w inny sposób, w terminie
12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. 2 września 2016 r.

Nazwa ulicy Armii Ludowej została nadana Uchwałą nr III/14/74 Miejskiej Rady Narodowej w Olecku z dnia
25 kwietnia 1974 r.

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa
ul. Armii Ludowej podlega zmianie jako wypełniająca normę art. 1 ww. ustawy. Pismem z dnia 20 lutego 2017 r.
mieszkańcy ul. Armii Ludowej zostali powiadomieni o opinii IPN, zwolnieniu z opłat postępowań sądowych
i administracyjnych wynikających ze zmiany nazwy dokonanej na podstawie ww. ustawy, utrzymaniu ważności
dokumentów zawierających nazwę dotychczasową oraz możliwości zgłaszania propozycji nowej nazwy ulicy. W dniu
6 marca 2017 r. mieszkańcy ulicy Armii Ludowej zgłosili 9 nazwisk pisarzy i poetów wraz z załączoną listą poparcia
poszczególnych kandydatów, powstałą w wyniku przeprowadzonych z własnej inicjatywy konsultacji. Najwięcej głosów
(38) zebrała propozycja nazwania ulicy imieniem Czesława Miłosza. Szanując wybór większości mieszkańców oraz
uwzględniając zasadę uporządkowanego charakteru nadawanych nazw ulic proponuje się nadać nazwę „Miłosza”.

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie, zmarł 14 sierpnia 2004 r. w Krakowie.
Był wybitnym poetą, prozaikiem, eseistą, historykiem sztuki, tłumaczem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Stefana
Batorego w Wilnie. Debiutował w 1930 r. publikując wiersze w piśmie „Alma Mater Vilnensis”. od 1940 r. mieszkał
w Warszawie. Współpracował z podziemnymi wydawnictwami publikując wiersze i eseje pod pseudonimem Jan Syruć.
Od grudnia 1945 r. pracował w dyplomacji, początkowo w konsulacie polskim w Nowym Jorku, a następnie jako
attache kulturalny w Waszyngtonie. W służbie dyplomatycznej pozostawał do 1950 r. pełniąc między innymi funkcję
pierwszego sekretarza ambasady PRL w Paryżu. Podczas pobytu w Paryżu poprosił władze francuskie o azyl
polityczny. W 1960 r. osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych. Przez ponad 20 lat wykładał na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley jako profesor języków i literatur słowiańskich. W Polsce do 1980 r. obłożony cenzurą. Był
laureatem wielu nagród, w tym nagrody Nobla w dziadzinie literatury (1980 r.) za całokształt twórczości. Otrzymał
doktoraty honoris causa wielu uniwersytetów w kraju i za granicą. W 1993 r. powrócił do Polski. Został pochowany
w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie.
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