
 

UCHWAŁA Nr XXV/204/ 2017 

RADY GMINY SOCHOCIN  

z dnia 7 lipca 2017r. 

 
w sprawie zmiany nazwy ulic XXX-lecia PRL i 40-lecia PRL w Sochocinie 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze 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 i urządzeń użyteczności publiczne (Dz. U. z 2016 poz.744) 

Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

  

 §1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy XXX-lecia PRL położonej w Gminie 

Sochocin, nadaną uchwałą Nr 12/II/78 Gminnej Rady Narodowej w Sochocinie z dnia              

21 marca 1978 roku w sprawie nadawania nazw ulicom na nazwę ul. Miła oraz zmienia się 

dotychczasową nazwę ulicy 40-lecia PRL położonej w Gminie Sochocin, nadaną uchwałą           

Nr VIII/32/85 Gminnej Rady Narodowej w Sochocinie z dnia 16 grudnia 1985 roku                    

w sprawie nadawania nazwy ulicy na nazwę Ogrodowa. 

    

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochocin. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASDADNIENIE 

Uchwały Nr XXV/204/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 7 lipca 2017r. 

 

 

 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.  o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów            

i urządzeń użyteczności publiczne (Dz. U. z 2016 poz.744), obowiązujące nazwy nie mogą 

upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój 

totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, 

wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy            

w Polsce w latach 1944 – 1989. 

 W wyniku przeprowadzonych w dniach 21.03.2017 do 18.04.2017 roku konsultacji 

społecznych oraz spotkaniach z mieszkańcami zaproponowano zmianę nazwy ulicy                     

XXX-lecia PRL na ul. Miłą oraz ulicę 40-Lecia PRL na ul. Ogrodową. 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic 

należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. 

 Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic jest w pełni 

uzasadnione. 

 

 

         

  

 


