
UCHWAŁA NR XLV/347/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użytecznosci publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta 
Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę ulicy Jedności Robotniczej, położonej w obrębie 03 miasta Kościerzyna, 
przedstawionej na załączniku graficznym nr 1, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenów przemysłowo-składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie, zatwierdzonego uchwałą nr 
XXXIV/243/05 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 lutego 2005 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Nr 80, poz. 1616 z dnia 23 sierpnia 2005 r. z późniejszymi zmianami, oznaczonej 
symbolami: 01KD-D, 02KD-D oraz 06KD-D, która otrzmuje nazwę Inżynierska.

§ 2. Zmienia się nazwę ulicy Hanki Sawickiej, położonej w obrebie 05 miasta Kościerzyna, na działkach ozn. 
nr geodez. 86/1 i 145, przedstawionej na załączniku graficznym nr 2, która otrzymuje nazwę Młodokaszubów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.    

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Załącznik graficzny nr 1 

do uchwały nr XLV/347/17 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 29 marca 2017 r.  
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Załącznik graficzny nr 2 

do uchwały nr XLV/347/17 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 29 marca 2017 r.  
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), nałożyła na organ
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zmiany nazwy budowli, obiektów i urządzeń użytecznosci
publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniajace osoby, organizacje, wydarzenia lub daty
symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, w terminie
12 miesiecy od dnia wejścia jej w życie.

Burmistrz Miasta Kościerzyna wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o wydanie opinii
w sprawie nazw ulic Hanki Sawickiej oraz Jedności Robotniczej, które uznał za podlegające ww. ustawie.
Zgodnie z opinią wydaną przez Instytutut Pamięci Narodowej należy zmienić obie nazwy tych ulic.

Stosownie do powyższego proponuje się jak poniżej.

Ulica Jedności Robotniczej otrzyma nazwę Iżynierska, nawiązując do charakteru nazewnictwa dróg
położonych w tym rejonie miasta Kościerzyna, objętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenów przemysłowo-składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie, zatwierdzonego
uchwałą nr XXXIV/243/05 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 lutego 2005 r., ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 80, poz. 1616 z dnia 23 sierpnia 2005 r. z późniejszymi zmianami.

Ulica Hanki Sawickiej otrzyma nazwęMłodokaszubów.

Narodziny ruchu młodokaszubskiego datuje się na przełom XIX/XX w. Powstał jako reakcja na silnie
asymilacyjne oddziaływania kultury i cywilizacji niemieckiej, sprzyjające germanizacji mieszkańców regionu.
Twórcami ruchu byli przedstawiciele rodzącej się wówczas inteligencji kaszubskiej, obawiającej się
o przyszłość ich własnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości Kaszubów. Młodokaszubi ogromne znaczenie
przywiązywali do rodzimej kultury ludowej oraz odrębności językowej, które miały stanowić podstawę dla
budzącego się ducha kaszubskiego. Stworzyli też hasło „co kaszubskie, to polskie” wierząc, iż tylko dzięki
łączności z Polską kultura kaszubska może obronić się przez germanizacją. Jednocześnie dążyli do
partnerskiego traktowania w stosunkach kaszubsko-polskich.

Owocami działalności młodokaszubów, poza opracowaniem nowej formuły ideowej regionalizmu oraz
wyprowadzeniem na szersze forum sprawy i kultury kaszubskiej, było stworzenie własnych instytucji,
organizacji oraz wydawnictw, m.in. Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach, Koła Kaszubologów, pisma „Gryf”
i Muzeum Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie. w 1912 r. powołane zostało Towarzystwo Młodokaszubów jako
ideowa organizacja ruchu młodokaszubskiego. Zjazd założycielski Towarzystwa odbył w Gdańsku, przy udziale
ok. 60 osób. Ważnym ośrodkiem działalności młodokaszubów była Kościerzyna, gdzie znajdowała się m.in.
pierwsza redakcja „Gryfa”, wybudowano ważne centrum kultury kaszubskiej i polskiej – Bazar, tu również
odbyło się w 1910 r. spotkanie kaszubskich działaczy, podczas którego dyskutowano głównie na temat roli
kaszubskich wydawnictw. W Kościerzynie w 1911 r. z inicjatywy młodokaszubów odbyła się wystawa
ludoznawcza kaszubsko-pomorska. Do najwybitniejszych przedstawicieli ruchu młodokaszubskiego należeli
Aleksander Majkowski, Jan Karnowski oraz ks. Leon Heyke. Do grona młodokaszubów zalicza się także
związanych z ziemią kościerską Franciszka Sędzickiego, Teodorę i Izydora Gulgowskich.

Zmiany nazw dokonane na podstawie cytowanej ustawy nie mają wpływu na ważność dokumentów
zawierających nazwy dotychczasowe. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach
dotyczących ujawnienia w księgach wieczystch oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach
urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie tej ustawy są wolne od opłat.

Tym samym podjęcie nieniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
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