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Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Ludwika Dubiela 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559), po konsultacjach określonych Uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady 
Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002 z dnia 22.09.2010 r.), 

Rada Miejska w Jaworznie 
uchwala, co następuje: 

§ 1  

Nadać nazwę ulica Ludwika Dubiela drodze wewnętrznej, położonej na działkach nr 3409, nr 3416, nr 
3403, nr 3400, nr 3395, nr 3387, nr 3645, nr 3920, nr 3933, nr 3855, nr 3848, nr 3840, nr 3844, nr 
3831, nr 3825, nr 3823, nr 3811, nr 3924, nr 3809, nr 3792, nr 3786, nr 3795, nr 3784, nr 4013, na 
części działki nr 4011, na działkach nr 4009, nr 4005, nr 4001, nr 3998, nr 3995, nr 4023, nr 4034, nr 
4037, nr 4041, nr 4049, nr 4080, nr 4056, nr 4081, nr 4067 oraz na części działki nr 4074 w obrębie 
0122 będących własnością Gminy Miasta Jaworzna. 

§ 2  

Położenie ulicy, o której mowa w § 1, określa załącznik graficzny. 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia .................... 2022 r.
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Uzasadnienie 

Na zachód od Osiedla Stałego w kierunku Dąbrowy Narodowej, zgodnie z planami zagospodarowania 
przestrzennego, wytyczane są nowe drogi dojazdowe, wydzielane są działki pod zabudowę 
i budowane są domy jednorodzinne. Nowa droga wewnętrzna – ulica Ludwika Dubiela będzie 
przebiegała od ulicy Dąbrowskiej do ulicy Szczotki i położona będzie na działkach będących 
własnością Gminy Miasta Jaworzna. 

Ludwik Dubiel (ur. 21 sierpnia 1910 r. w Dąbrowie Narodowej – zm. 14 kwietnia 1974 r. w Gliwicach) 
– nauczyciel, pedagog, muzealnik. Naukę rozpoczął w Długoszynie a w Mysłowicach ukończył 
Państwowe Seminarium nauczycielskie Męskie. Pracował jako nauczyciel w miejscowości Moczul na 
Kresach Wschodnich, później w Balinie a od 1935 r. w Woli Filipowskiej był kierownikiem szkoły. 
Zbierał materiały do monografii rodzinnej wsi – Dąbrowy Narodowej, którą wydał własnym staraniem 
w 1937 r.  W 1939 r. wydał monografię Woli Filipowskiej. Brał udział w kampanii wrześniowej, a w 
latach okupacji działał w Armii Krajowej i prowadził tajne nauczanie. Po wojnie pracował jajko 
inspektor w kuratorium w Katowicach, w Raciborzu, w Tarnowskich Górach. W 1951 r. ukończył, 
przerwane w w wyniku wojny studia etnograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1953 r. odszedł 
z pracy w oświacie do muzealnictwa, pracując w Gliwicach i Bytomiu. Od 1958 r. był dyrektorem 
Muzeum w Gliwicach. Zainicjował powstanie Muzeum Sztuki Odlewnictwa. Przewodniczył zespołowi 
specjalistów, inwentaryzujących zabytków sztuki drewnianej na terenie Był członkiem Zarządu 
Głównego i prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Udzielał się 
Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Nauk. Opublikował ponad 50 publikacji. Zmarł w 1974 r. 
w Gliwicach i tam też jest pochowany. Postać Ludwika Dubiela została pozytywnie zaopiniowana 
przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Zaproponowana uchwała jest zadaniem obligatoryjnym gminy, nie powoduje wzrostu zatrudnienia 
w administracji. Podjęcie uchwały wiąże się z koniecznością wydatkowania środków z budżetu miasta 
na oznakowanie ulic tablicami z nazwami. 

Jaworzno, 8 kwietnia 2022 r. 

Opracował: Tadeusz Dębecki – Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii 
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