
Uchwata Nr XLVllljl039j2017 


Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 29 sierpnia 2017 r. 


w sprawie nadania 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p6in. zm.), 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, obiektow i urzqdzen uiytecznosci publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Ulicy potoionej na Osiedlach: Baranowka, Gen. wt. Andersa, Kr. St. Augusta, 1000 - Lecia 

i Staromiescie, biegnqcej od ul. Krakowskiej w kierunku potnocno - wschodnim, a nast~pnie 

potudniowo - wschodnim do ul. Lubelskiej, oznaczonej na zatqczniku do niniejszej uchwaty, 

nadaje si~ nazw~ "Aleja Wyzwolenia". 

§ 2 

Traci moc Uchwata Nr Vllj20/75 Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 

1975 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Rzeszowa. 

§3 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa . 

§4 

Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz~dowym 

Wojewodztwa Podkarpackiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miasta Rzeszowa 

Andrzej Dec 



\. 

Uzasadnienie 

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

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektow i urzqdzen 

uzytecznosci publicznej, obowiqzujqce nazwy nie mogq upami~tniae osob, organizacji, 

wydarzen lub dat symbolizujqcych komunizm, lub inny ustroj totalitarny, ani winny sposob 

takiego ustroju propagowae. Dotyczy to osob, organizacji, wydarzen lub dat symbolizujqcych 

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

osob i organizacji, ktore po 1917 r. propagowaty komunizm lub inny ustroj totalitarny oraz 

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

Z uwagi na brak uzasadnienia do Uchwaty Nr VII/20/75 Miejskiej Rady Narodowej 

w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 1975 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta 

Rzeszowa, nadajqcej nazw~ ulicy "Aleja Wyzwolenia", Instytut Pami~ci Narodowej Oddziat 

w Rzeszowie - Komisja SCigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu zakwestionowat t~ 

nazw~. 

Wedtug Instytutu Pami~ci Narodowej, zgodnie z praktykq wtadz PRL, nazwa ta miata 

bye dodatkowq formq gloryfikacji Armii Czerwonej i ZSRR, przedstawianych w propagandzie 

jako sity, ktore w latach 1944 - 1945 "przyniosfy Polsce wyzwolenie". Armia Czerwona w 1945 

r. nie przyniosta Polakom wyzwolenia spod okupacji, lecz ponownq aneksj~ niemal potowy 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zniewolenie catej reszty panstwa w ramach 

stalinowskiego systemu wtadzy, sitq narzuconego Polsce. Zmiana zniewolenia pod okupacjq 

niemieckq (pod wtadzq A. HitleraL na innq form~ zniewolenia (pod wtadzq J. StalinaL w zgodzie 

z j~zykiem polskim i z faktami, nie moze bye okreslona "wyzwoleniem". W jej wyniku, po 

wyparciu Niemcow, Armia Czerwona NKWD i inne stuzby sowieckie - wbrew nadziejom 

Polakow - nie pozwolity na odbudow~ panstwa suwerennego i wolnego. W oparciu 0 terror 

i przemoc zbudowaty struktury panstwowe w petni zalezne od osrodkow decyzyjnych 

w Moskwie. 

Wedtug Instytutu Pami~ci Narodowej w celu zachowania nazwy ulicy, nalezy w trybie 

art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym nadae nazw~ "Aleja 

Wyzwolenia", wskazujqc w uzasadnieniu w sposob jasny i nie budzqcy wqtpliwosci prawdziwe 

wyzwolenie b~dqce przedmiotem tegoz upami~tnienia. Za taki moment nalezy uznae 

ostatecznq likwidacj~ wtadz zaborczych oraz okupacyjnych i odzyskanie przez Polakow 

wolnego i suwerennego panstwa w roku 1918. 

W zwiqzku z powyzszym niniejsza uchwata ma charakter porzqdkujqcy i precyzujqcy 

w uzasadnieniu zakres rozumienia przedmiotu upami~tnienia, tak aby podlegat on normom 

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

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektow i urzqdzen uzytecznosci publicznej. 

Dziatki zaj~te pod proponowanq ulic~ stanowiq wtasnose Gminy Miasto Rzeszow. 



Za/'lcZlIik do llchwaly 

Nr XLVIIIII039/2017 


Rady lI'liasta Rzeszowa 


Z dllia 29 sierplIia 2017 r. 


Legenda: 

--Aleja ",)'Zwoleni. 


