
WOJEWODA LUBUSKI
 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE

WOJEWODY LUBUSKIEGO

 NR NK-I.4131.266.2017.AHOR

z dnia 13 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ulicy Przylep-9 Maja położonej w mieście Zielona Góra nadaje się nazwę 

Przylep-8 Maja.

§ 2.  Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie

Obowiązująca od 2 września 2016 r. ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm., dalej ustawa) w art. 6 

ust. 1 nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zmiany 

nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i 

placów, upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm 

lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, w terminie 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie ustawy.

W przypadku niespełnienia ww. obowiązku wojewoda, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy,

w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 1, wydaje 

zarządzenie zastępcze. Wydanie zarządzenia zastępczego wymaga opinii Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej 

niezgodność nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy (art. 6 ust. 3).
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Pomimo upływu dwunastomiesięcznego terminu Rada Miasta Zielona Góra nie wykonała 

ustawowego obowiązku i nie dokonała zmiany nazwy ulicy Przylep-9 Maja. Obowiązek 

nadania nazwy przeszedł w takim przypadku na wojewodę.

Wojewoda Lubuski pismem z dnia 22 września 2017 r., znak NK I.4131.205.2017.AHor 

wszczął postępowanie nadzorcze, występując jednocześnie do Rady Miasta Zielona Góra o 

przesłanie uwierzytelnionej kopii uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy Przylep-9 Maja w 

Zielonej Górze wraz z uzasadnieniem oraz innych uchwał/aktów jeżeli zostały podjęte do 

nazwy ww. ulicy (obecny nr sprawy NK I.4131.266.2017.AHor.).

Pismem z dnia 29 września 2017 r., znak DO-BR.0004.37.2017, Przewodniczący Rady 

Miasta Zielona Góra poinformował, że Rada Miasta Zielona Góra nie dysponuje 

dokumentami dotyczącymi nazewnictwa przedmiotowej ulicy. Do swojej odpowiedzi 

dołączył pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra Pana Dariusza Lesickiego z dnia

29 września 2017 r., znak DR-GE.6625.7.2017.DC, w którym Prezydent wskazał, że nie 

dysponuje oryginałami ani uwierzytelnionymi dokumentami sprzed 1990 r., a uchwała 

dotycząca nadania nazwy ulicy 9 Maja pochodzi z 1971 roku. Prezydent jednocześnie 

dołączył kopię Uchwały Nr XX/35/71 Gromadzkiej Rady Narodowej w Przylepie z

28 października 1971r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz zmiany numeracji 

nieruchomości, która dotyczyła m.in. nadania nazwy ulicy 9 Maja.

Uchwałą Nr XI.56.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia

12 marca 2015 r. w sprawie zmian nazwy ulic (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz.520) 

zmieniono nazwy ulic w sołectwie Przylep, a ulica 9 Maja otrzymała nazwę Przylep-9 Maja.

Pismem z dnia 24 października 2017 r., znak NK-I.4131.205.2017.AHor, Wojewoda 

Lubuski zwrócił się w trybie art. 6 ust. 3 ustawy do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o opinię odnośnie niezgodności nazwy 

ulicy Przylep-9 Maja w Zielonej Górze z art. 1 ustawy.

Na mocy art. 6 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy oczekiwanie  na  opinię  wstrzymuje  

bieg terminu  na  wydanie  zarządzenia  zastępczego.  Opinia  Instytutu Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wpłynęła do organu nadzoru w 

dniu 11 grudnia 2017 r. (pismo z dnia 8 grudnia 2017 r. znak: BUW-940-424(6)/17).

Zgodnie z przedmiotową opinią nazwa ulicy Przylep-9 Maja w mieście Zielona Góra jest 

niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy.

Dzień 9 maja 1945 r. był obchodzony jako Dzień Zwycięstwa w Związku Sowieckim i w 

krajach przez niego zniewolonych. Celebrowanie go (również w dzisiejszej Rosji) z zasady 

jest połączone z podtrzymywaniem stalinowskiej narracji historycznej, opartej o 
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propagandowe zafałszowania, w myśl których Armia Czerwona niosła wszystkim narodom 

europejskim wolność i niepodległość. W Polsce pod narzuconą przez Stalina władzą 

komunistów ogłoszono 9 maja Narodowym Świętem Zwycięstwa i Wolności. 

Podtrzymywanie takich interpretacji z okresu totalitarnego zniewolenia jest nie do pogodzenia 

z szacunkiem dla ofiar komunizmu i dla tradycji polskich walk o wolność i niepodległość w 

XX wieku.

Po odzyskaniu niepodległości Polska zaprzestała celebrować ten dzień, włączając się w 

upamiętnianie rocznicy kapitulacji Niemiec w dniu 8 maja 1945 r. Jest to okazja do 

przypomnienia wkładu Polski w pokonanie Niemiec w II wojnie światowej. Nazwa 9 maja 

(1945 r.) symbolizuje komunizm i jako taka podlega zmianie.

Wojewoda w pełni podziela i przyjmuje wnioski płynące z opinii Instytutu Pamięci 

Narodowej.

Stosownie do brzmienia art. 1 i 6 ust. 1 ustawy wskazać należy, że podstawowym jej 

założeniem było skuteczne wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw propagujących 

symbole ustrojów totalitarnych, przy poszanowaniu miejsc pochówku, grobów i cmentarzy, a 

także własności prywatnej. Przedsięwzięcie zmiany nazw jest jednym z elementów polityki 

historycznej, jako kategorii historii służącej kształtowaniu świadomości historycznej 

społeczeństwa, w tym świadomości gospodarczej i terytorialnej oraz wzmocnieniu 

publicznego dyskursu o przeszłości w kierunku pielęgnowania więzi narodowych niezależnie 

od bieżącej polityki państwa. Polityka historyczna dotyczy interpretacji faktów, bytów i 

zdarzeń oraz jest rozpatrywana w kategoriach racji stanu społeczeństwa i narodu, jako 

element mający charakter długofalowy i stanowiący fundament państwa.

Nazwa ulicy Przylep-9 Maja nie została przez Miasto Zielona Góra zmieniona w 

ustawowym terminie, a obowiązek jej zmiany został potwierdzony przez Instytut Pamięci 

Narodowej.

Wojewoda Lubuski po zasięgnięciu opinii środowisk zielonogórskich postanowił nadać 

niniejszej ulicy nazwę Przylep-8 Maja.

W dniu 8 maja 1945 r. doszło do podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, 

która oficjalnie zakończyła działania wojenne w Europie. Dzień 8 maja w państwach 

zachodnich jest uznawany za symboliczną datę zakończenia II wojny światowej.

Biorąc pod uwagę powyższe wydanie zarządzenia zastępczego jest konieczne i 

uzasadnione.
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POUCZENIE
Na niniejsze zarządzenie zastępcze służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

  

 

Wojewoda Lubuski

Władysław Dajczak
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