
  

UCHWAŁA NR XXV/323/18 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie nadania skwerowi nazwy "Skwer Niepodległości" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Skwerowi położonemu w Wyszkach, przy zbiegu ulic Piórkowskiej i Usługowej, obejmującemu 

działkę o nr geodezyjnym 85/41,  nadaje się nazwę "Skwer Niepodległości". 

2. Lokalizację skweru określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Arkadiusz Krasowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 października 2018 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie 

uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych należy do wyłącznej właściwości rady 

gminy. 

11 listopada 2018 r. minie sto lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach podziału na 

zabory rosyjski, austriacki i pruski Państwo Polskie znowu pojawiło się na mapie Europy. Spełniło się 

marzenie kilku pokoleń Polaków, którzy przelewali krew, cierpieli w więzieniach czy na wygnaniu na rzecz 

wolnej i suwerennej Polski. Było to uwieńczenie wysiłku Polaków, marzących o własnym i niepodległym 

państwie. Polscy przywódcy, Patrioci stanęli na wysokości zadania. Doskonale wykorzystali 

międzynarodową koniunkturę wynikającą ze zwycięstwa Ententy w I wojnie światowej i załamania się 

państwowej struktury zaborców. 

Dzięki dojrzałości, solidarności i determinacji udało się nam, nie tylko wywalczyć niepodległość 

w listopadzie 1918 r. ale później wywalczyć granice nowej II Rzeczypospolitej oraz obronić kraj przed 

bolszewicką nawałą w sierpniu 1920 r. 

Tym wszystkim, Wielkim Polakom, którzy czynem i słowem walczyli za Polskę i nasz region, który 

również posiada burzliwą i ciekawą historię, winniśmy oddać hołd i szacunek, nadając to zaszczytne imię 

Niepodległości Polski. Będzie ono wyrażać nasz patriotyzm, przywiązanie do Ojczyzny i ścisłą więź 

z Narodem, którego jesteśmy żywą i integralną częścią. 
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