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ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.62.2018 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 15 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy  

Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 1  ust. 1 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 744  

z późn. zm.), dalej jako „ustawa” 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany nazwy ulicy "Józefa Skalskiego" (19978) położonej na terenie Miasta Dąbrowa 

Górnicza, na całym jej przebiegu, na "Stanisława Skalskiego". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    

Województwa Śląskiego. 

§ 4. Zarządzenie podlega wykonaniu począwszy od dnia wejścia w życie. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, 

ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub 

inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu 

terytorialnego, zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. W przypadku  niewykonania tego 

obowiązku w ww. terminie tj. do dnia 2 września 2017 r. właściwy wojewoda ma obowiązek wydania 

zarządzenia zastępczego, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia, 

w którym upłynął wyżej wskazany termin. Wydanie ww. zarządzenia zastępczego, zgodnie z art. 6 ust. 3 

ustawy winno zostać poprzedzone uzyskaniem opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej niezgodność nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie 

ustawy z przepisem art. 1. 

W przedmiotowej sprawie Wojewoda Śląski pismem Nr NPII.4100.299.2017 z dnia 18 października 2017 r. 

zwrócił się do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z prośbą o udzielenie informacji odnośnie nazwy ulicy 

Józefa Skalskiego, podlegającej zmianie na podstawie ustawy, wnioskując o wyjaśnienie: 

1. jaką postać upamiętnia nazwa ww. ulicy, 
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2. kto i kiedy nadał tej ulicy nazwę; w przypadku, gdy była to Rada Miasta Dąbrowy Górniczej (ew. Rada 

Narodowa), wnosząc dodatkowo o przesłanie do organu nadzoru uchwały w przedmiotowej sprawie wraz 

z uzasadnieniem. 

W odpowiedzi na wskazaną korespondencję Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza pismem z dnia 

23 października 2017 r. o znaku: BRM.033.1.2017 przekazał kopię uchwały Nr XIX/62/80 Miejskiej Rady 

Narodowej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 listopada 1980 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta 

Dąbrowy Górniczej, dotyczącej m.in. nadania nazwy ul. Józefa Skalskiego. Z uzasadnienia wynikało że ww. 

był przedwojennym działaczem komunistycznym. 

Wojewoda Śląski realizując wymóg wynikający z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy, pismem z dnia 

16 listopada 2017 r. Nr NPII.4100.299.2017 zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii dotyczącej zgodności nazwy ulicy "Józefa 

Skalskiego" położonej na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza z art. 1 ustawy. 

W dniu 5 czerwca 2018 r. Wojewodzie Śląskiemu została doręczona opinia Nr BUW-940-1182/18 

wskazująca, że w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej nazwa ulicy "Józefa Skalskiego" jest niezgodna 

z art. 1 ust. 1 ustawy. W ww. opinii podniesiono, iż Józef Skalski był komisarzem Czerwonej Gwardii, przez 

cały okres międzywojenny był aktywnym działaczem komunistycznym w Zagłębiu Dąbrowskim, wielokrotnie 

aresztowanym i skazywanym za działalność komunistyczną. Od 1943 roku był członkiem komunistycznej, 

stworzonej z rozkazu Stalina Polskiej Partii Robotniczej. Pełnił funkcję łącznika w Gwardii Ludowej. Po 

zakończeniu wojny, jako osoba zaufana dla władz komunistycznych, został mianowany dyrektorem w Hucie 

Będzin. W dalszym ciągu brał aktywny udział w implementacji ustroju komunistycznego na ziemiach Polskich 

m.in. był członkiem Rady Miejskiej z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej a następnie 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, oraz był członkiem Komitetu Miejskiego PZPR w Będzinie. 

Wojewoda Śląski w pełni podziela i przyjmuje wnioski płynące z ww. opinii, uznając konieczność zmiany 

nazwy ulicy "Józefa Skalskiego", jako sprzecznej z art. 1 ust. 1 ustawy. Niewątpliwie życiorys Józefa 

Skalskiego wskazuje na to, że jest on postacią symbolizującą i propagującą idee komunizmu, jak również osobą 

symbolizującą represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Także 

zajmowanie ww. stanowisk oraz pełnienie funkcji stanowiło symbolizowanie i propagowanie komunizmu, 

a okoliczności związane z ideologią prezentowaną przez PZPR należy uznać za fakty notoryjne. 

Wojewoda Śląski pismem z dnia 16 listopada 2017 r. Nr NPII.4100.299.2017 zwrócił się do Prezydenta 

Miasta Dąbrowa Górnicza z prośbą o podanie propozycji nowej nazwy ww. ulicy, adekwatnej do nazw ulic, 

które położone są w najbliższej okolicy. Pismem nr BRM.0014.7.101.2017 z dnia 23 listopada 2017 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dabrowie Górniczej nie zaproponowała konkretnej nazwy, pozostawiając to 

kompetencji Wojewody. 

W związku z tym, iż w pobliżu znajdują się ulice o różnych nazwach wybrano nową nazwę ulicy: 

"Stanisława Skalskiego". 

Stanisław Skalski (ur. 27 listopada 1915 w Kodymie, zm. 12 listopada  2004 w Warszawie) podporucznik 

pilot lotnictwa wojskowego II RP, major  pilot Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, podpułkownik 

(ang. wing commander ) Królewskich Sił Powietrznych , generał brygady  pilot Ludowego Wojska Polskiego, 

as myśliwski okresu II wojny światowej  o najwyższej liczbie zestrzeleń wśród polskich pilotów. Odznaczony 

Krzyżem Złotym i Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari . 

Absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa  w Dęblinie  (XI promocja, 67 lokata). Walczył we wrześniu 

1939, będąc dowódcą klucza w 142. Eskadrze Myśliwskiej. Od jesieni 1940 walczył w Anglii , uczestniczył 

m.in. w powietrznej bitwie o Anglię.. Dowodził następnie eskadrą w dywizjonie 306 i 316, dywizjonem 317, 

eskadrą zwaną „ Cyrkiem Skalskiego” w Tunezji , brytyjskim  dywizjonem 601  na Malcie  i w końcu 133 

Polskim Skrzydłem Myśliwskim. Oficjalnie zaliczono mu zestrzelenie 18 i 11/12 samolotów oraz 

2 prawdopodobnie. W roku 1947 powrócił do Polski, gdzie został przez władze stalinowskie oskarżony 

o zdradę i skazany na karę śmierci, po czym wyrok zamieniono na dożywocie. Został zrehabilitowany w 1956. 

Jest autorem wspomnień z kampanii wrześniowej pt. Czarne krzyże nad Polską.  

Reasumując, wydanie zarządzenia zastępczego, w sprawie zmiany nazwy ulicy z "Józefa Skalskiego" na 

"Stanisława Skalskiego" należy uznać za uzasadnione i konieczne. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach 

dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach  i dokumentach 
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urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na 

podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. 

Na niniejsze zarządzenie zastępcze, zgodnie z art. 6c ustawy, w związku z art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 

2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 

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

publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 2495), służy 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, 

w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia zarządzenia, jedynie w przypadku, gdy brak możliwości wykonania 

obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, wynikał z przyczyn niezależnych od tej jednostki. 

   

  

 
z up. Wojewody Śląskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego 

 

 

Krzysztof Nowak 

Otrzymują:  

1) Rada Miasta Dąbrowy Górniczej 

2) a/a 
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