
 

 

UCHWAŁA NR XXX/197/17 

RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Leżajska 

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

U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje: 

§ 1.  Nadaje nazwę „.ul. Henryka Dublagi ” drodze położonej na południe od ulicy Łukasza Opalińskiego, 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3925/3 oraz część działki ewidencyjnej nr 3967/5, stanowiące 

własność Gminy Miasto Leżajsk. 

§ 2. Szczegółowy opis położenia ulicy oraz uzasadnienie nazwy zawarte są w załącznikach nr 1 i nr 2 do 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Leżajska. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Jerzy Jarosz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1422



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/197/17 

Rady Miejskiej w Leżajsku 

z dnia 27 marca 2017 r. 

ul. Henryka Dublagi 

działka ewidencyjna nr 3925/3 

część działki ewidencyjnej nr 3967/5 

Opis położenia, charakter, funkcja: 

Położona w północno-zachodniej części miasta biegnie od ulicy Łukasza Opalińskiego w kierunku 

południowo-zachodnim, gdzie łączy się z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, stanowiącą część obwodnicy 

miasta Leżajsk. 

Ma charakter ulicy osiedlowej na terenie budownictwa jednorodzinnego. 

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na działce ewidencyjnej nr 3925/3 oraz na części działki  

nr 3967/5, które stanowią własność Gminy Miasto Leżajsk. 

Uzasadnienie nazwy: 

Wydzielona droga dotychczas nie posiadała swojej nazwy. Zmian tego stanu pozwoli na oznaczenie 

przylegających do niej nieruchomości numerami porządkowymi i ustalenie ich adresów. 

Wniosek o nadanie nazwy ulicy Henryka Dublagi złożył mieszkaniec Leżajska Pan Juliusz Ulas 

Urbański. 

BIOGRAFIA 

Henryk Dublaga ur. w 17.12.1926 r. syn Anieli i Stanisława. Od września 1944 r. uczeń leżajskiego 

liceum ps. „Lasota” i członek szkolnej drużyny Żandarmerii Wojskowej NOW, powołanej przez 

Kierownika Inspektoratu NOW Ludwika Więcława „Śląskiego”. Również w tym roku przymusowo 

wcielony do tzw. „Junaków”. 

Po aresztowaniu 29 kwietnia 1946 r. przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łańcucie, 

skazany wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego w Rzeszowie na 8 lat więzienia. Po ogłoszeniu amnestii 

w 1947 r. powrócił do Leżajska. W dniu 25.05.1949 r. w okolicy Śnieżki k. Karpacza zatrzymany przez 

Straż Graniczną, za próbę nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Po rocznym śledztwie skazany 

przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Rzeszowie na 15 lat więzienia. Przez całe życie szykanowany na 

wszelkie sposoby przez funkcjonariuszy UB. Henryk Dublaga to jeden z nielicznych leżajskich „Żołnierzy 

Wyklętych”.
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