
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR 
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia  2017 r.

w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Bielsku-Białej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z 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 Miejska
uchwala, co następuje

§ 1. Zmienia się nazwę ulicy Armii Ludowej na ulicę gen. Józefa Hallera, której położenie określa 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się nazwę ulicy Zmożka na ulicę Nad Białą, której położenie określa załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
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Uzasadnienie

W związku z ustawą 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),
nie mogą być upamiętniane osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój
totalitarny. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny
i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także osób i organizacji, które po 1917 r.
propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne
państwa, sprzeczne z Polską racją stanu.

Ze stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak BUWKa-6051-14(4)16,
wynika, że nazwy: ulica Armii Ludowej oraz ulica Zmożka w Bielsku-Białej winny zostać zmienione, jako
wypełniające normę zapisów powołanej wyżej ustawy.

Ulica Armii Ludowej w południowej części swojego przebiegu została zmieniona na ul. gen. Józefa
Hallera zgodnie z Uchwałą Nr XIX/111/91 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 marca 1991 r. Obecny
projekt uchwały ostatecznie zamyka proces zmiany nazwy tej ulicy.

Ulica Zmożka otrzymuje nazwę Nad Białą, co odpowiada lokalizacji jej przebiegu, zakończonego
kładką na rzece Białej.

Ulica Zmożka oraz ulica Armii Ludowej posiadają status dróg publicznych.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w art. 5 w ust 1 i 2 wskazuje:

"Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia
w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany
nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających
nazwę dotychczasową."
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