UCHWAŁA NR XXXIX/434/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojna”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 744)
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zmienić nazwę ulicy znajdującej się w dzielnicy Czuchów z „Sawickiej” na „Spokojna”.
§ 2.
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Strzoda
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UZASADNIENIE
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 (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 744) zaistniała potrzeba zmiany nazwy ulicy Sawickiej w Czerwionce-Leszczynach w dzielnicy
Czuchów.
W dniu 7 czerwca 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnicy
Czuchów na podstawie Uchwały nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja
2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny oraz w związku z Zarządzeniem nr 259/17 Burmistrza Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dzielnicy
Czuchów w przedmiocie zmiany między innymi nazwy ulicy Sawickiej. Konsultacje społeczne prowadzone
były w formie otwartych spotkań z mieszkańcami dzielnicy Czuchów. Uprawnionymi do wzięcia udziału w
konsultacjach byli mieszkańcy dzielnicy Czuchów. W wyniku konsultacji uprawnieni do głosowania, którzy
wzięli udział w konsultacjach zaproponowali trzy nowe nazwy, w tym dwie z równorzędną ilością głosów.
Wskutek przychylenia się Rady Dzielnicy Czuchów do wyboru nazwy noszącej znamiona neutralności
zmienia się nazwę ulicy na „Spokojna”.
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