UCHWALA NR /
/2017
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
2017 roku

w sprawie zmiany nazwy ulicy Pawła Findera położonej w Lubartowie.
Na podstawie art. ł 8 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. OZ.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 744), w związku z Uchwałą
NR XLIX/2721l4 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. Lubel. z 2014r. poz. 2873)
Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§1
Ulicy Pawła Findera położonej w Lubartowie w obrębie 4 - Zagrody
Lubartowskie, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 570,
oznaczoną kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały, nadaje się nazwę Romana Jeziora.
§2

Uchyla się § l dział V pkt. 22 Uchwały Nr XI/28176 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

UZASADNIENIE
Nazwa ulicy Pawła Findera została nadana Uchwałą Nr XI/28/76 Miejskiej Rady
Narodowej w Lubartowie z dnia 29 stycznia 1976r. w sprawie nadawania nazw ulicom oraz
zmiany nazwy ulicy.
Z wnioskiem o zmianę nazwy ulicy Pawła Findera na ulicę Romana Jeziora wystąpili
radni Rady Miasta Lubartów oraz Miejskie Koło Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów
Politycznych.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia l kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz.U. z 2016r. poz. 744) nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym
dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego
nie mogą
upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących
komunizm lub inny ustrój
totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się
także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących
represyjny,
autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Zmiana nazwy ulicy
ma na celu wyeliminowanie patronów związanych z systemem komunistycznym.
W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, na podstawie art. 1 wyżej powołanej ustawy nazwa ulicy Pawła Findera jest do
zmiany.
Zgodnie z informacjami zawartymi we wnioskach wnioskodawców
mjr Roman Jezior, ps.
Okoń, Jung, pochodził z rodziny wielopokoleniowej,
mieszkającej
w Lubartowie.
Szlify
oficerskie otrzymał w 1933r. Jako żołnierz Wojska Polskiego, w ramach zbrojnego podziemnego
Państwa Polskiego, działał w organizacjach walczących z III Rzeszą Niemiecką i Państwem
Komunistycznym Związku Radzieckiego. W czasie okupacji, walczył z okupantem hitlerowskim
w Związku Walki Zbrojnej, następnie w Armii Krajowej, a po 1944 roku, w szeregach
organizacji Wolność i Niezawisłość. Był inspektorem Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej w
Lublinie, a następnie Komendantem
Lubartowskiego
Obwodu Armii Krajowej. Za swoją
działalność został skazany przez Sąd Wojskowy w Lublinie na karę śmierci, którą po odwołaniu,
zamieniono na 15 lat więzienia, skąd, na mocy amnestii został zwolniony po 5 latach. Będąc
inwigilowanym w Lubartowie przez SB, wyemigrował do Gdańska. Za patriotyzm, wzorową
postawę zgodną z hasłem "Bóg, Honor, Ojczyzna" został nagrodzony
honorową odznaką
"Zasłużony dla miasta Gdańska" i "Zasłużony dla Województwa Gdańskiego". Ponadto otrzymał
odznakę honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Za bohaterską walkę i odwagę w
konspiracyjnej działalności otrzymał Krzyż Virtuti Militari, 4-krotnie Krzyż Walecznych i inne
odznaczenia.
Informacje
o działalności
mjr Romana Jeziora zawarte są w książce pt.
.Lubartowskie dzieje Armii Krajowej",
dokumentach
historycznych,
roczniku
"Ziemia
Lubartowska"
oraz licznych publikacjach prasowych. Prezydent Kaczorowski
mianował kpt
Romana Jeziora do stopnia majora.
Proponowana
nazwa została pozytywnie
zaopiniowana
Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów.

przez

Komisję

Planowania

Ulica, której nazwa proponowana jest do zmiany położona jest na działce nr 570,
w obrębie 4-Zagrody Lubartowskie, która stanowi własność Gminy Miasto Lubartów. Aktualnie
przy ul. Pawła Findera zameldowanych jest 126 osób.
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma
wpływu na ważność dokumentów zawierającą nazwę dotychczasową.
Koszty wynikające ze zmiany nazwy: Gminę będą obciążały koszty związane z wymianą
tablic z nazwami ulic, a właścicieli nieruchomości koszty związane z wymianą tabliczek
numeracji porządkowej budynku.
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