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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

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

w sprawie zmiany nazwy ulicy

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, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy, budowli, obiektów urządzeń 
użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy Generała Michała Roli-Żymierskiego w Smarchowicach 
Śląskich, będącą drogą publiczną, zaliczoną do kategorii dróg powiatowych i nadaje się nazwę ulicy 
Zabytkowa.

§ 2. Przebieg ulicy, o której mowa w ust. 1, oznaczono na załączniku graficznym do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

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

Położenie ulicy Generała Michała Roli-Żymierskiego
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Uzasadnienie

W dniu 14 października 2016 roku, Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
złożyło wniosek zmierzający do zmiany obowiązującej nazwy ulicy Żymierskiego w Smarchowicach
Śląskich.

Generał Michał Rola-Żymierski był polskim działaczem komunistycznym, wieloletnim
współpracownikiem wywiadu radzieckiego, odpowiedzialnym za kilkaset wyroków śmierci członków
polskiego podziemia niepodległościowego. Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej
zaproponowało zmianę nazwy na ulicę Namysłowską, nawiązując do położonego w bezpośrednim
sąsiedztwie Smarchowic Śląskich miasta, w kierunku którego ulica ta prowadzi.

W przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2016 r. w Smarchowicach Śląskich konsultacjach
społecznych, mieszkańcy sołectwa negatywnie zaopiniowali propozycję Towarzystwa Przyjaciół
Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej, dotyczącą zmiany ulicy z Żymierskiego na Namysłowską.

Mieszkańcy Smarchowic Śląskich wyszli z propozycją zmiany nazwy ulicy z Żymierskiego na ulicę
Zabytkową. Propozycję swoją argumentują położeniem przy przedmiotowej ulicy zabytkowego kościoła
z 1603 roku oraz dębów stanowiących pomniki przyrody.

Ustosunkowując się do w/w wniosku oraz uwzględniając zalecenia art. 6 pkt 1 w związku z art. 1 pkt 1
ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744),
Burmistrz pozytywnie odniósł się do propozycji zmiany przedmiotowej ulicy wnosząc o podjęcie
uchwały w powyższej kwestii.

Projektodawca : Burmistrz
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