
 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR PN-III.4131.1.56.2017.AB 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 3 lipca 2018 r. 

 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ozimku 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1103), po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu,  

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ulicy XX-lecia położonej w miejscowości Ozimek, Gmina Ozimek, Powiat Opolski, nadaje się nazwę: 

 Romana Dmowskiego 

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

Województwa Opolskiego. 

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 oraz 

pomniki (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 niewykonania ww. obowiązku wojewoda, na podstawie art. 6 ust. 2 ust. 3 ustawy, w terminie 

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

po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy. Pomimo upływu dwunastomiesięcznego terminu  

na dokonanie przez Radę Miejską w Ozimku stosownej zmiany, ulica w Ozimku nadal nosi nazwę XX-lecia. 

Wojewoda Opolski pismem z dnia 23 października 2017 r. o znaku PN.III.4131.1.56.2017.AB wszczął 

postępowanie nadzorcze celem wydania zarządzenia zastępczego. Jednocześnie, pismem z dnia 23 października 2017 r. 

o znaku PN.III.4131.1.56.2017.AB Wojewoda Opolski wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o opinię odnośnie niezgodności nazwy ul. XX-lecia położonej 

w Ozimku z art. 1 ustawy. 

Zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

z dnia 5 czerwca 2018 r. o znaku BUW-940-11(145)/18, która wpłynęła do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w dniu 8 czerwca 2018 r., nazwa ta jest niezgodna z art. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 
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innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. 

Z analizy dokumentów zebranych w toku postępowania w sprawie wydania zarządzenia zastępczego 

dotyczącego nazwy ulicy XX-lecia w Ozimku, wynika jednoznacznie, że nazwa ta upamiętnia wydarzenie 

symbolizujące komunizm, tj. powstanie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Polska Rzeczpospolita Ludowa 

(PRL) jako oficjalna nazwa państwa komunistycznego, niesuwerennego, zależnego od Związku Sowieckiego 

oficjalnie funkcjonowała od 22 lipca 1952 r. do 31 grudnia 1989 r. Zarówno w okresie komunizmu jak i po 

odzyskaniu niepodległości przyjęło się nazwą PRL określać także okres wcześniejszy, tj. lata 1944-1952  

i dlatego jako punkt odniesienia do świętowania kolejnych rocznic istnienia PRL przyjmowano fikcyjną datę 

stworzenia przez Stalina Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego tj. 22 lipca 1944. Z tego też względu 

władze komunistyczne bardzo często nadawały nazwy ulicom lub osiedlom odnoszące się do kolejnych rocznic 

utworzenia PKWN i traktowało jako rocznice powstania PRL. W związku z tym uznać należy, że nazwa 

upamiętniająca XX-lecie PRL gloryfikuje funkcjonujący pod sowiecką ochroną na ziemiach polskich 

totalitarny, komunistyczny system władzy – wbrew suwerennym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także treść opinii Instytutu Pamięci Narodowej w przedmiocie 

niezgodności nazwy ulicy XX-lecia z art. 1 ustawy, Wojewoda Opolski uznaje, że nazwa XX-lecia upamiętnia 

XX-lecie PRL, a przez to symbolizuje komunizm co w jego ocenie jest niezgodne z przepisami art. 1 ustawy  

i wymaga zmiany w trybie art. 6 ust. 2 ustawy. 

Nadana zarządzeniem zastępczym nazwa upamiętnia Romana Dmowskiego, polskiego polityka, męża stanu, 

działacza niepodległościowego, publicystę politycznego, posła na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy, 

ministra spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa. Roman Dmowski był głównym twórcą polskiej 

myśli narodowej i współzałożycielem Narodowej Demokracji. Jako delegat Polski na konferencję paryską  

w 1919 r. był sygnatariuszem traktatu pokojowego w Wersalu. Z jego inicjatywy we Francji została 

zorganizowana Błękitna Armia, formacja licząca 70 tys. żołnierzy, która w trudnym okresie walk o granice 

stała się podstawą odradzającego się Wojska Polskiego. 

Wobec powyższego, wydanie przez Wojewodę Opolskiego zarządzenia zastępczego jest uzasadnione. 

Na niniejsze zarządzenie zastępcze służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Opolu w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia jedynie w przypadku, gdy brak możliwości wykonania 

obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, wynikał z przyczyn niezależnych od jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Wojewoda Opolski 

 Adrian Czubak  
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