
UCHWAŁA NR XXVI/225/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przeniesienia pomnika "Ofiarom Katynia" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) 

Rada Miejska w Koniecpolu 
uchwala , co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się zmienić lokalizacje pomnika ,,Ofiarom Katynia” odsłoniętego w 2010 r. przy ul. Armii 
Krajowej w Koniecpolu poprzez jego przeniesienie na działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1827/3 położoną 
w Koniecpolu, zgodnie z zawartą umową z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Michała Archanioła 
w Koniecpolu. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koniecpolu 

 
 

Aneta Chrzuszcz 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/225/2020 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

W dniu 25 sierpnia 2010 r. w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej dokonano odsłonięcia pomnika 
poświęconego „Ofiarom Katynia” przy którym odbywają się uroczystości upamiętniające kolejne rocznice 
zbrodni katyńskiej. Zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej pomnik został zlokalizowany na terenie 
nie licującym z powagą przedmiotu upamiętnienia, nie wykonano również dojścia do obiektu, co powoduje, że 
stoi na niezagospodarowanym obszarze zielonym, a obecnie przylega bezpośrednio do placu budowy.  Zgodnie 
z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) do 
właściwości rady gminy należą sprawy dotyczące podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic 
i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), a także wznoszenia pomników.  Pomnik 
przeniesiony zostanie na działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1827/3 położoną w Koniecpolu, zgodnie 
z zawartą umową z Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Michała Archanioła w Koniecpolu.
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