
UCHWAŁA NR LII/554/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-
I.4102.34.2018.2  z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie nadania ulicy Jakuba Przybylskiego 

położonej w miejscowości Swarzędz nazwy Księdza Józefa Tischnera.

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.4102.34.2018.2  z dnia 13 czerwca 
2018 r. w sprawie nadania ulicy Jakuba Przybylskiego położonej w miejscowości Swarzędz 
nazwy Księdza Józefa Tischnera.

§ 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.4102.34.2018.2) w sprawie nadania ulicy Jakuba

Przybylskiego położonej w miejscowości Swarzędz nazwy Księdza Józefa Tischnera.

W myśl art. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju

totalitarnego, przez nazwy, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 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.

Wobec wskazanej powyżej treści ustawy dla prawidłowego egzekwowania

obowiązku zawartego w art. 6 ust. 1 ustawy, co za tym idzie legalnego wydania

zarządzenia zastępczego na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 3 ustawy niezbędnym jest aby

odnosił się on jedynie do symboli całkowicie rozpoznawalnych dla członków wspólnoty

lokalnej i których znaczenie jest oczywiste.

Podstawowa treść zarządzenia zastępczego obejmuje powielenie opinii Instytutu

Pamięci Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zgodnie z którą nazwa ulicy Jakuba

Przybylskiego jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy dekomunizacyjnej, bez wykazania w

sposób jednoznaczny, że osoba Jakuba Przybylskiego symbolizowała i propagowała idee

komunizmu.

Tymczasem ustawodawca różnicuje zakres ustawy dekomunizacyjnej do nazw ulic

upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące bądź

propagujące komunizm lub inny ustrój totalitarny (art. 1 ust. 1 ustawy dekomunizacyjnej)

od nazw odwołujących się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących

represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989 (art.

1 ust. 2 ustawy dekomunizacyjnej) i tylko w tym ostatnim zakresie zrównuje je z

propagowaniem (ale już nie z symbolizowaniem) komunizmu. W zarządzeniu powinno
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znaleźć się wyjaśnienie, na czym polegało owo symbolizowanie lub propagowanie

komunizmu.

Tylko jednoznaczna ocena danej postaci może stanowić podstawę zastosowania

trybu nadzwyczajnego wskazanego w ustawie.

Mając na względzie powyższe argumenty w pełni uzasadnione jest podjęcie

uchwały o złożeniu skargi w przedmiotowej sprawie.
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