
Informacja 

Wójta Gminy Murów 

w sprawie konsultacji społecznych odnośnie zmian nazw ulic 

Szanowni mieszkańcy miejscowości Murów – ul. Karola Świerczewskiego, ul. Hanki Sawickiej i  

ul. Związku Walki Młodych 

W dniu 1 kwietnia 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 744, z 2017 r. poz. 1389). Ustawa weszła w życie z dniem 2 września 2016 roku 

Przewiduje ona, że nazwy m. in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu 

terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń, lub dat symbolizujących 

komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie 

z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się od osób, organizacji, 

wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce 

w latach 1944-1989. Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które 

upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia 

w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda 

wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nową nazwę. Mając powyższe na uwadze, w dniu 

31 lipca 2017 roku wydałem Zarządzenie Nr Or.0050.38.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących zmian nazw ulic położonych na terenie sołectwa Murów. Przedmiotem 

konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw ulic: Karola 

Świerczewskiego, Hanki Sawickiej i Związku Walki Młodych w miejscowości Murów. Konsultacje mają 

zasięg w/w ulic i odbywać się będą w okresie od 7 do 18 sierpnia 2017 roku. W konsultacjach może 

wziąć udział każdy mieszkaniec przedmiotowych ulic.  

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej i elektronicznej. 

• Forma pisemna polegała będzie na wysyłaniu na adres Urzędu Gminy Murów propozycji zmiany 

nazwy ulicy lub złożeniu w sekretariacie urzędu propozycji zmiany nazwy ulicy. 

• Forma elektroniczna polegała będzie na tym, że osoba uprawiona do udziału w konsultacjach 

będzie miała możliwość wysłania e-mail z propozycją zmiany nazwy ulicy na adres: ug@murow.pl 

Propozycje zmiany ulicy należy składać na ankiecie konsultacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 

do zarządzenia. Ankieta będzie dostępna w sekretariacie urzędu, na stronie internetowej 

www.murow.pl oraz u sołtysa wsi Murów. 

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są 

ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział. Protokół 

z przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Murów poda do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie go na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Murów, na tablicy informacyjnej sołectwa 

Murów, a także na stronie internetowej Gminy Murów i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zapraszam zatem mieszkańców sołectwa Murów do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach 

społecznych związanych z wyłonienie propozycji nowych nazw dla w/w ulic. 

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy: 

1. 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. 

http://www.murow.pl/


2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów 

zawierających nazwę dotychczasową. 

 

W załączeniu: ankiety – 3 egz. 


