
UCHWAŁA   NR XXXV/251/2017 

RADY  MIEJSKIEJ  W  LIPNIE 

z dnia 25 sierpnia 2017 roku 

 
 
w sprawie: zmiany nazwy ulicy   
 
  
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. z zm.)1  

 
    uchwala się, co następuje : 
 
 
§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy, będącej drogą publiczną, położonej na terenie 

miasta Lipna z nazwy  „Staroskępskiej” na nazwę „22 Stycznia”.    

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.  

 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, 1948,  z 2017 r.  poz. 730,    
935.  
 



UZASADNIENIE 
 
 W związku z nadejściem terminu wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 

kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 

nazwy budowli, obiektów urządzeń użyteczności publicznej podjęto działania w celu zmiany 

funkcjonującej w powszechnym użyciu od 1959r. nazwy ulicy 22 stycznia w Lipnie.  

 Nazwa ulicy 22 stycznia weszła do lokalnego porządku prawnego na mocy uchwały nr 

I/1/59 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 22 stycznia 1959r. 

 W dniu 27 maja  1990r. w związku ze zmianami ustrojowymi jakie dokonywały się w 

Polsce, wprowadzono samorząd terytorialny na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

 Ustawa z 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 

i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U z 1990 nr. 43. Poz. 253 z późn. zm), w art. 

31 stanowi, że  

1.  Rady gmin uchwalą i ogłoszą w terminie do dnia 31 grudnia 1990 r. wykazy aktów prawa 

miejscowego, wydanych przez rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej o 

właściwości ogólnej stopnia podstawowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i 

nadal obowiązujących na obszarze tych gmin. 

2.  Wykazy, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez rady miejskie miasta stołecznego 

Warszawy, miasta Krakowa i miasta Łodzi obejmują akty prawa miejscowego, wydane przez 

rady narodowe tych miast w zakresie art. 26 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3. 

3.  Wojewodowie ogłoszą w wojewódzkich dziennikach urzędowych wykazy, o których 

mowa w ust. 1 i 2, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od powzięcia odpowiedniej 

uchwały przez radę gminy. 

4.  Akty prawa miejscowego nie zamieszczone w wykazach, o których mowa w ust. 1, tracą 

moc z dniem ogłoszenia wykazów. 

 

 W dniu 6 lutego 1991r. Rada Miejska w Lipnie w Uchwale nr. VIII/56/91 uchwaliła 

wykaz aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Lipnie oraz 

Naczelnika Miasta Lipna przed dniem 27 maja 1990r., które nadal obowiązywały w nowym 

porządku ustrojowym w Polsce. Brak jest jednakże w tym wykazie uchwały  nr I/1/59 

Miejskiej Rady Narodowej z 22 stycznia 1959r.,  która zmieniała nazwę ulicy ze 

Staroskępskiej na 22 stycznia, zatem formalnie taka uchwała aktualnie już nie istnieje. 

Uchwała rady gminy w sprawie nadania nazwy ulicy ma charakter aktu ogólnego i jest 

zaliczana do przepisów gminnych. Jednym ze sposobów aktualizacji przepisów gminnych jest 



ich selekcja dokonywana w ramach publikowania wykazu obowiązujących aktów prawa 

miejscowego, wskutek czego pominięte akty tracą moc (zob. wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 28 maja 1999 r., sygn. akt II SA 

656/99). Zatem w związku z formalnoprawnym brakiem istnienia uchwały w przedmiocie 

nadania nazwy ulicy 22 stycznia w Lipnie należy zmienić nazwę Staroskępska obowiązującą 

formalnoprawnie do 22 stycznia 1959r. Zmiana  wynika z potrzeb mieszkańców i aktualnie 

obowiązującej powszechnie nazwy 22 stycznia.  

 Nazwa 22 stycznia utarła się w świadomości mieszkańców Lipna, a dodatkowo 

związana jest z ważnym dla Polaków wydarzeniem historycznym – wybuchem na terenach 

Królestwa Polskiego (w skład którego wchodziło miasto Lipno) ostatniego znacznego zrywu 

niepodległościowego przed uzyskaniem niepodległości - powstania styczniowego z 1863r., 

ogłoszonego  manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd 

Narodowy.  

  

 


