UCHWAŁA NR /
/2017
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
2017 roku
w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej położonej w Lubartowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Oz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia l kwietnia 2016r. o
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Oz.U. z 2016r. poz. 744), w związku z Uchwałą
NR XLlX/272/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zasad stosowanych
przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom
wewnętrznym na terenie Gminy Miasta Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lube!' z 2014r. poz. 2873)
Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§1
Ulicy Armii Ludowej położonej w Lubartowie w obrębie ID-Lubelska, obejmującej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 130, oznaczonej kolorem zielonym na
mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę Armii
Hallera.
§2

Uchyla się § 1 dział IV pkt. 16 Uchwały Nr XII28/76 Miejskiej Rady Narodowej
w Lubartowie z dnia 29 stycznia 1976r. w sprawie nadawania nazw ulicom oraz
zmiany nazwy ulicy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubartów.
§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Jacek Mikołaj Tomasiak
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