
UCHWAŁA NR LII/553/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-
I.4102.36.2018.16  z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osiedlu Dąbrowszczaków 

położonemu w miejscowości Swarzędz nazwy Szarych Szeregów.

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek 
organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz pomniki (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1103) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Postanawia się złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na 
zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.36.2018.16 z dnia 13 czerwca 
2018 r. w sprawie nadania osiedlu Dąbrowszczaków położonemu w miejscowości Swarzędz 
nazwy Szarych Szeregów.

§ 2. 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do wniesienia skargi na zarządzenie 
zastępcze, o którym mowa w § 1 z prawem udzielenia przez niego dalszych pełnomocnictw.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Dnia 13 czerwca 2018r. na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r.

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy

jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń

użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018r. poz. 1103), Wojewoda Wielkopolski

wydał Zarządzenie Zastępcze (KN-I.4102.36.2018.16) w sprawie nadania osiedlu

Dąbrowszczaków położonemu w miejscowości Swarzędz nazwy Szarych Szeregów.

W uzasadnieniu zarządzenia Wojewoda oparł się na opinii Instytutu Pamięci

Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która wskazuje, że

nazwa osiedla Dąbrowszczaków w Swarzędzu, podlega zmianie, albowiem upamiętnia

organizację symbolizującą komunizm w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 powyższej ustawy, nazwy jednostek organizacyjnych,

jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w

tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie

mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub

inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. W myśl art. 1 ust. 2

powołanej ustawy za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do

osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i

niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Celem ustawy jest zapobieżenie propagowaniu ustrojów totalitarnych, zwłaszcza

komunizmu. Formą tego propagowania może być nadawanie lub utrzymywanie nazw ulic

lub obiektów symbolizujących komunizm. Propagowanie jednak danej idei lub systemu

politycznego poprzez używanie symboli może mieć miejsce tylko wtedy, gdy znaczenie

tych symboli jest jasne i czytelne dla opinii społecznej. Aby zatem można było mówić o

symbolach komunizmu i jego propagowaniu przy pomocy tych symboli – patroni ulic

objęci tą regulacją musieliby kojarzyć się mieszkańcom (członkom wspólnoty gminnej)

jednoznacznie z tym systemem. Dopóki konkretna nazwa nie stanowi powszechnie

rozpoznawalnego przez członków wspólnoty gminnej "znaku", "uosobienia" idei lub

praktyki komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, dopóty nie może być mowy o tym, by

uznać za uzasadnioną ingerencję organu nadzoru w sferę chronionej konstytucyjnie

samodzielności gminy na podstawie przepisów ustawy o zakazie propagowania
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komunizmu.

Według opinii IPN nazwę "Dąbrowszczaków" należy uznać za propagującą

totalitarny ustrój komunistyczny. Jednakże należy stwierdzić, że w żadnej mierze w

społecznym odbiorze wśród mieszkańców Swarzędza nazwa "Dąbrowszczaków" nie jest

utożsamiana z symbolem komunizmu, ani w ogóle z komunizmem nie jest łączona.

Wojewoda w wydanym zarządzeniu zastępczym nie dokonuje własnej oceny

nazwy, opierając rozstrzygnięcie wyłącznie na opinii IPN, przyjmując domniemanie, że

nazwa Osiedle Dąbrowszczaków w Swarzędzu jest to nazwa organizacji opisanej w

opinii.

Z uwagi na brak odniesienia się do wszystkich możliwych aspektów historycznych

w kontekście nazwy "Dąbrowszczaków", uwarunkowań społecznych oraz przyjętej

procedury nie można zaakceptować przedmiotowego zarządzenia wojewody.

Wobec powyższego złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

jest w pełni uzasadnione.
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