
Projekt 
 
z dnia  1 września 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika profesora Wiktora Zina 

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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża sie zgodę na przeniesienie pomnika profesora Wiktora Zina zlokalizowanego obecnie na 
działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Śródmieście numerem 902/6 
przy ul. Rynek w Hrubieszowie na działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu 
Śródmieście numerem 406/8, na Plac Profesora Stefana Du Chateau w Hrubieszowie, stanowiącą własność 
Gminy Miejskiej Hrubieszów, będącą w wieczystym użytkowaniu Hrubieszowskiego Domu Kultury. 

§ 2. Koszty czynności opisanych w § 1 zostaną pokryte ze środków Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2020 r., poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 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 z późn. zm.), a także
wznoszenia pomników.

Do Burmistrza Miasta Hrubieszowa wpłynął wniosek Samorządu Mieszkańców Osiedla „Śródmieście”
z prośbą o przeniesienie pomnika profesora Wiktora Zina z deptaku miejskiego przy ul. Rynek na plac przy
Hrubieszowskim Domu Kultury. O usytuowanie pomnika we wskazanym miejscu wnioskowało wcześniej
również Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Wizualizacja nowej lokalizacji pomnika profesora Wiktora Zina na Placu Profesora Stefana Du Chateau
została wstępnie zaakceptowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie przez Radę Miejską w Hrubieszowie niniejszej
uchwały.

Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis

Sporządził (a): MARTA SZOPA – Naczelnik
Wydziału Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

GRAŻYNA TEMPOROWICZ
– Dyrektor Hrubieszowskiego
Domu Kultury

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

MARTA WOŻNICA –
Skarbnik Miasta

Zatwierdzono przez Burmistrza:
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