Uchwała Nr… /… /21
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia ………… 2021 roku

w sprawie nadania nazwy placowi miejskiemu w miejscowości Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
470) na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych – Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Placowi miejskiemu, który położony jest w miejscowości Ustrzyki Dolne, na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 1039 nadaje się nazwę „SKWER KRESOWIAN
HT 1951”.
2. Przebieg i granice placu miejskiego wymienionego w ust. 1, określa załącznik
graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, podejmowanie uchwał, w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów,
należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Ustalenie nazwy placu miejskiego, będącego przedmiotem niniejszej uchwały
wiąże się z potrzebą upamiętnienia historycznych wydarzeń związanych z wymianą
granic terytorium Państwa Polskiego, a Związkiem Socjalistycznych Republik
Radzieckich przeprowadzoną w 1951 roku na mocy umowy międzynarodowej
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich
o zmianie odcinków terytoriów państwowych o powierzchni 480 km2, podpisana dnia
15 lutego 1951 r. (ratyfikowana dnia 26 maja 1951 r. – Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 242).
Wówczas to ludność polska z terenów Hrubieszów –Tomaszów pozostawiła cały
swój dobytek, żyzne ziemie, domy, szkoły i kościoły, a została przymusowo
przywieziona na tereny Bieszczad, w tym do Ustrzyk Dolnych, gdzie od początku
musiała tworzyć swoje domostwa, szkoły, zakłady pracy, budować nowe drogi i mosty,
urządzać gospodarstwa na zastanym ugorze. Istotnym dla strony radzieckiej powodem
wymiany terytorium były złoża węgla kamiennego na Sokalszczyźnie i połączenie
kolejowe Rawa Ruska – Sokal, za co Polsce przekazano tereny o ubogich glebach
i z wyeksploatowanymi złożami ropy.
W tym roku przypada 70 rocznica „akcji HT”, w związku z tym głęboko zasadne
jest upamiętnienie tych historycznych wydarzeń.
Nadanie placowi miejskiemu nazwy „SKWER KRESOWIAN HT 1951”
w miejscowości Ustrzyki Dolne uzyskało pozytywną opinię 600 osób, w tym 538 osób
z terenu gminy Ustrzyki Dolne.
W związku z powyższym celowe jest podjęcie uchwały w powyższej sprawie.

