
Katowice, dnia 2 października Ż0L7 r'

PREZYDENT M IASTA KATOWICE

Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice
wobec opinii mieszkańców zebranych w trakcie konsultacji społecznych

dot. zmian nazw ulic 9-go Maja, Brunona Jasieńskiego, Leona Kruczkowskiego, oskara Lange,
Włodzimierza Stahla i Lucjana Szenwa!da

Dziękuję uczestnikom konsultacji za wszystkie wyrażone opinie na temat zmian nazw ulic, które zostały
objęte zapisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarne8o przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2oL6 r.

poz.744).

Przyjmuję ze zrozumieniem przytoczoną przez uczestniczących w konsultacjach mieszkańców
argumentację przeciwko proponowanym zmianom, w szczególności Wyrazone przez uczestników
konsultacji obawy wobec ewentualnych trudności związanych z dopełnieniem obowiązku informowania
różnych instytucji o zmianie adresu zameldowania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej'

Jednocześnie pragnę podkreślić, Że działania na rzecz dokonania zmian W nazewnictwie ulic
podyktowane są koniecznością realizacji zapisów ustawy, która obligatoryjnie nakłada na organ
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zmiany nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty
symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, a także propagujące taki ustrój.

Mając na uwadze powyższe, nie jest możliwe zachowanie statusu quo w odniesieniu do sześciu ulic,
które zgodnie z w/w ustawą wymagają likwidacji nazw W obecnym brzmieniu.

Niemniej jednak W procesie konsultacyjnym pojawiły się liczne opinie uczestników konsultacji
sugerujące upamiętnienie Edwarda Poloczka, co wiązałoby się z rezygnacją z dotychczasowej propozycji
zmiany nazwy ulicy Brunona Jasieńskiego na ulicę Czesława Miłosza. Postulat ten dodatkowo wybrzmiał
w petycji mieszkańców. Zmiana obecnej ulicy oskara Langego na ulicę Gwarecką równiez nie zdobyła
przychylności, czego dowodem jest także sprzeciw wyrażony przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 1-8

Murcki,

Przychylając się do alternatywnych propozycji nazw ulic Brunona Jasieńskiego oraz oskara Lange,
przedstawionych przez mieszkańców informuję, że zostaną one przekazane do zaopiniowania Zespołowi
ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Komisji organizacyjnej Rady Miasta Katowice W celu dalszego
procedowania.
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