UCHWALA NR
/
/2017
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
2017 roku
w sprawie zmiany nazwy ulicy Czwartaków położonej w Lubartowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. l 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 20l6r. poz. 744), w związku z Uchwałą
NR XLIX/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. LubeJ. z 2014r. poz. 2873)
Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§1
Ulicy Czwartaków położonej w Lubartowie w obrębie 10 - Lubelska, obejmującej
działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 179/4, 179/13, 248, oznaczonej
kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje
się nazwę Ireny Maj.
§2

Uchyla się § 1 dział IV pkt. 20 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

TOIi

UZASADNIENIE
Nazwa ulicy Czwartaków została nadana Uchwałą Nr XII28/76 Miejskiej Rady
Narodowej w Lubartowie z dnia 29 stycznia 1976r. w sprawie nadawania nazw ulicom oraz
zmiany nazwy ulicy. Nazwa miała upamiętniać batalion szturmowy Armii Ludowej, znany z
wielu akcji zbrojnych przeciwko Niemcom.
Zgodnie z art. 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) 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 nazewnictwa związanego z systemem komunistycznym.
W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, na podstawie art. 1 wyżej powołanej ustawy nazwa ulicy Czwartaków jest do
zmiany.
Ulica, której nazwa proponowana jest do zmiany położona jest na działkach
geodezyjnych nr 179/4, 179/13, 248, w obrębie lO-Lubelska, które stanowią własność Gminy
Miasto Lubartów. Aktualnie przy ul. Czwartaków zameldowane są 183 osoby.
Po analizie wniosku złożonego przez Samorząd Uczniowski Przy Szkole Podstawowej
Nr 1 w Lubartowie proponuje się upamiętnienie Pani Ireny Maj poprzez nadanie jej imieniem
dotychczasowej ulicy Czwartaków.
Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku wnioskodawcy Pani Irena Maj (19091989) prowadziła działalność społeczno-patriotyczną (była nauczycielką w Szkole Podstawowej
nr l w Lubartowie, w 1930r. zorganizowała drużynę Harcerek, która przybrała imię Emilii Plater,
co roku organizowała obozy, została mianowana komendantką Hufca Harcerek w Lubartowie).
Podczas II wojny światowej wraz z mężem narażała się na niebezpieczeństwo z uwagi na fakt, iż
przechowywali w swoim mieszkaniu przez całą okupację sztandar drużyny harcerskiej imienia
ks. biskupa Władysława Bandurskiego. Po II wojnie światowej jako nauczycielka wychowania
fizycznego starała się zwalczyć u dziewcząt bierność, lenistwo i ociężałość. Po lekcjach
organizowała mecze siatkówki, zabawy na boiskach szkolnych, czy też modną wówczas grę w
dwa ognie lub palanta. Zaraz po II wojnie światowej druhna Majowa poświęcała bezinteresownie
wiele własnego czasu, ucząc głównie wrażliwości w kontakcie z naturą. Organizowała piesze
wycieczki w okolice Lubartowa, jak również zabierała swoje podopieczne do zniszczonej
Warszawy. Organizowała wszelkiego rodzaju konkursy, starała się o zatrudnianie kobiet,
otaczała opieką samotne matki i rodziny szczególnie potrzebujące. Zbierała pieniądze, żywność i

odzież. W 1958 roku społeczeństwo Lubartowa wybrało Irenę Majową do Rady Wojewódzkiej.
Uczyła społeczeństwo wrażliwości, poszanowania pracy, obowiązkowości, a przede wszystkim
szanowania i kochania ludzi. Za pracę zawodową i społeczną otrzymywała dyplomy, nagrody i
odznaczenia. Wśród nagród i odznaczeń lokalnych, jak "Zasłużony dla miasta Lubartowa" czy
specjalnej nagrody Burmistrza, miała ważne odznaczenia państwowe - Brązowy i Srebrny Krzyż
Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy me 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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