
Uchwata Nr XLV1l1/1037/2017 


Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 29 sierpnia 2017 r. 


w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust . 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446 z pain. zm.J, w zwiqzku z art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 1 kwietnia 2016 r. 0 zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektaw i urzqdzen uiytecznosci publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz . 744) 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co nast<=;puje: 

§ 1 

Ulicy Leona Kruczkowskiego potoionej na Osiedlu Kr. St. Augusta, biegnqcej od ul. Juliana 

Tuwima w kierunku potudniowo-zachodnim, oznaczonej na zatqczniku do niniejszej uchwaty, 

nadaje si<=; nazw<=; IIUL Marka Czarnoty". 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si<=; Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§3 

Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Ozienniku Urz<=;dowym 

Wojewadztwa Podkarpackiego. 

Przewod n iczqcy 

Rady Miasta Rzeszowa 

~)2C 
Andrz~ Dec 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z wejsciem w iycie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. 0 zakazie propagowania 

komunizmu lub inn ego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiekt6w i urzqdzen 

uiytecznosci publicznej, obowiqzujqce nazwy nie mogq upami~tniac os6b, organizacji, 

wydarzen lub dat symbolizujqcych komunizm, lub inny ustr6j totalitarny, ani winny spos6b 

takiego ustroju propagowac. Dotyczy to os6b, organizacji, wydarzen lub dat symbolizujqcych 

represyjny, autorytarny i niesuwerenny system wtadzy w Polsce w latach 1944 - 1989, a takie 

os6b i organizacji, kt6re po 1917 r. propagowaty komunizm lub inny ustr6j totalitarny oraz 

podejmowaty dziatania inspirowane przez totalitarne panstwa i sprzeczne z Polskq racjq stanu. 

W zwiqzku z powyiszym, w ocenie Instytutu Pami~ci Narodowej Oddziat w Rzeszowie 

Komisja Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa "ulica Leona 

Kruczkowskiego" powinna zostac zmieniona jako wypetniajqca norm~ art. 1 ustawy 0 zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiekt6w 

i urzqdzen uiytecznosci publicznej. 

Z wnioskiem 0 zmian~ nazwy "ulicy Leona Kruczkowskiego" na "ulic~ Marka Czarnoty" 

wystqpili Radni Miasta Rzeszowa z klubu Platformy Obywatelskiej i "Rozw6j Rzeszowa". 

Marek Czarnota (1949-2014) byt autor ponad 300 audycji telewizyjnych, okoto 600 

radiowych, 1000 publikacji prasowych, 17 ksiqiek - wszystkie 0 Rzeszowie i regionie. Swoje 
zbiory zaprezentowat na ponad 70. wystawach. Przez 14 lat wyst~powat jako aktor 
w kabarecie "Meluzyna" . W 2002 roku otrzymat tytuty: "Mistrz Mowy Polskiej" , "Mistrz 
Wymowy Polskiej" i nagrod~ "Vox Populi". Za upowszechnianie kultury regionalnej zostat 
uhonorowany Nagrod q Marszatka Wojew6dztwa Podkarpackiego, dwukrotnie Nagrodq 
Miasta Rzeszowa (2000 r., 2005 r.), Nagrod q "Wawrzyn" Rzeszowskiego Osrodka Radiowo
Telewizyjnego, Medalem im. Franciszka Kotuli za kontynuacj~ Jego dziatan propagujqcych 
wiedz~ 0 Rzeszowie i regionie, odznaczony odznakami: "Zastuiony Dziatacz Kultury, "ztotq 
Odznakq Opiekuna Zabytk6w" i "Srebrnym Krzyiem Zastugi" . Marek Czarnota 18 stycznia 

2014 r. otrzymat tytut Zastuiony dla Miasta Rzeszowa. 

Dziatka nr 624 w obr~bie 213 stanowi wtasnosc Gminy Miasto Rzesz6w. 
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