Projekt nr 15
z dnia 12.04.2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie nadania nazwy placowi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, terenowi
stanowiącemu własność Gminy Krapkowice na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków numerami 289, 290/1, 290/2, 291/2, 291/6, 293/4, 294/4, 295/4 z mapy 8, obręb
Krapkowice, nadaje się nazwę plac Niepodległości.
2. Obszar placu przedstawia załącznik stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Małkiewicz
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Załącznik Nr do uchwaly do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Uzasadnienie
Utrwalonym w lokalnej tradycji Krapkowic miejscem, w którym odbywają się oficjalne obchody
uroczystości państwowych tj. m.in. Narodowe Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, jest „Pomnik ofiarom wojen i przemocy”. Pomnik ten znajduje się na
nienazwanym dotąd obszarze, ograniczonym ulicami Wolności, Basztowej i 1 Maja, funkcjonalnie
połączonym z terenem zielonym, rekreacyjnym, ulokowanym wzdłuż ul. 1 Maja i murów
miejskich graniczących z ulicą Basztową. Obszar stanowi niezabudowaną przestrzeń w obrębie
centralnej części miasta, poszerzoną w stosunku do sąsiednich przestrzeni ulicznych, znajdującą się
u ich zbiegu, częściowo obudowaną lub obsadzoną szpalerem drzew, co wpisuje się
w encyklopedyczną i słownikową definicję placu.
Uważa się za celowe nadanie ww. placowi nazwy: plac Niepodległości, stosownie do jego
położenia, rangi i funkcji, jaką pełni, w harmonii z nazewnictwem najbliższego otoczenia. Nazwa
pl. Niepodległości odnosi się wprost do doniosłego wydarzenia setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Kojarzy się z najwznioślejszymi wartościami wolności, niezawisłości oraz
płynącej z tego dumy, właściwej ludziom wolnym i świadomym burzliwej historii kraju.
Do wartości tych nawiązuje ponadto nazewnictwo i funkcja elementów oraz budynków
ulokowanych na i w sąsiedztwie placu: „Pomnika ofiarom wojen i przemocy” przy ul. Wolności,
będącej symbolem Krapkowic baszty z biało-czerwoną flagą na maszcie, przejścia „milenijnego”
przez mur, repliki armaty z sygnaturą „Słodkie jest imię pokoju. Niechaj po wsze czasy zamilkną
działa. Samorząd Krapkowic na przełomie tysiącleci” oraz głazu symbolizującego trwałość
i niezmienność.
Plac Niepodległości, stosownie do swej nazwy, jest miejscem predestynowanym do organizacji
obchodów święta niepodległości i innych uroczystości patriotycznych. Na zajmowanym przezeń
terenie, wzdłuż szlaku spacerowego, istnieją rozliczne możliwości promowania wydarzenia
rocznicowego, np. poprzez ulokowanie okolicznościowych instalacji (tj. np. wielki napis
„NIEPODLEGŁA 1918-2018”, „PL 100”), widocznych zarówno pieszym, jak i kierowcom
poruszającym się ul. 1 Maja. Mury miejskie i baszta stwarzają możliwość ekspozycji treści
świetlnych i wielkoformatowych, a zieleń – przestrzeń do rekreacji i świętowania w sposób
aktywny i radosny.
Zważywszy na powyższe, nadanie nazwy placowi Niepodległości uważa się celowe
i uzasadnione.
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