
UCHWAŁA NR XXXII/242/17
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Potępie Gmina Krupski Młyn

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 01.04.2016 r o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. 
poz.744 zpóź zm.) Rada  Gminy Krupski Młyn

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy Konrada Piecucha, położonej w miejscowości Potępa na działkach 
ewidencyjnych nr 1007/161, k.m. 2 o pow. 0,0803 ha, nr 47/4 k.m.15 o pow. 0,0950 ha, nr 770/70 k.m. 2 o pow. 
1,5850 ha, nr 12 k.m. 2 o pow. 0,1790 ha oraz nr 887/35, k.m. 2 o pow. 0,1714 ha  i nadaje się tej ulicy nazwę 
Piecucha.

§ 2. Szczegółowe położenie i oznaczenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa mapa stanowiąca załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Róża Ochman-Szyguła
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 25 kwietnia 2017 r. Wojewoda Śląski poinformował tut. Urząd Gminy o konieczności
zmiany w Gminie Krupski Młyn wszystkich nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
w tym dróg, ulic, mostów i placów, których nazwy upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty
symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny albo propagujące taki ustrój w inny sposób.

Obowiązek powyższy wynika z 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 ze zm.) i zdaniem Wojewody dotyczy także dotychczasowej nawy ulicy położonej w miejscowości
Potępa, której patronem jest Konrad Piecuch.

Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą
w Katowicach potwierdził bowiem, że Konrad Piecuch był działaczem Komunistycznej Partii Niemiec
i aktywnie uczestniczył w jej działalności i choć został zamordowany w 1932 r. przez hitlerowskie bojówki SA,
zdaniem Oddziału IPN w Katowicach nie zasługuje na upamiętnienie jako patron ulicy, gdyż nie zasłużył się
w żaden sposób lokalnej społeczności.

W związku z w/w koniecznością zmiany dotychczasowej nazwy ulicy, której patronem była konkretna osoba
- Konrad Piecuch proponuje się nową nazwę tej ulicy „Piecucha”.

Mimo takiego samego brzmienia tego wyrazu, to nazwa nie jest związana z jakimkolwiek konkretnym
człowiekiem czy zdarzeniem. To nazwa ludowa trochę pocieszna, określającą jedynie cechy niektórych ludzi
lubiących ciepło i domowe życie.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN – „piecuch” - to człowiek wrażliwy na
zimno, lubiący przebywać w ciepłym pomieszczeniu, lubiący wygodne domowe życie, niechętnie wychodzący
z domu.

Ponieważ w/w ulica biegnie przez zalesione starorzecze Małej Panwi gdzie są częste chłody, mgły
i zamglenia, miejscowi mieszkańcy tej ulicy zawsze cenili sobie ciepło, domową atmosferę i wygody. Nazwa ta
nikogo nie obraża, nie stygmatyzuje i nie poniża. Wydaje się że nadanie takiej nazwy tej ulicy jest w pełni
adekwatne do stylu życia tut. społeczności.

Ponieważ brzmienie tej ulicy będzie takie samo jak poprzednio, nie będzie to powodować potrzeby zmiany
dokumentów, tablic, reklam i nie będzie generować jakichkolwiek z tym związanych kosztów.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni konieczne
i uzasadnione.
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