
 

 

 
WOJEWODA ŚLĄSKI 

 

  

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.28.2017 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 
 

z dnia 19 stycznia 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 „28-go Stycznia” położonej na terenie Miasta Mysłowice 
(52070) na „Bolesława Chrobrego”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3. Zarządzenie zastępcze 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  

Przedmiotem niniejszego zarządzenia zastępczego jest zmiana nazwy: „28-go Stycznia" nadanej ulicy 
położonej w Mysłowicach. Ulica 28-go Stycznia w Mysłowicach figuruje w Centralnym Rejestrze Ulic 

prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny pod numerem identyfikacyjnym 52070.  

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. 
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W przedmiotowej sprawie Rada Miejska w Mysłowicach nie uczyniła zadość wymogom wynikającym 

z art. 6 ust. 1 ustawy i nie dokonała zmiany nazwy "28-go Stycznia" w ustawowym terminie. 

W tej sytuacji Wojewoda Śląski realizując obowiązek wynikający z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 3 
ustawy, pismem z dnia 23 października 2017 r. Nr NPII.4100.268.2017 zwrócił się do Instytutu Pamięci 

Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii dotyczącej 

zgodności nazwy ulicy "28-go Stycznia" położonej na terenie Miasta Mysłowice z art. 1 ustawy. 

 W dniu 14 grudnia 2017 r. Wojewodzie Śląskiemu została doręczona opinia Nr BUW-940-237(72)/17 

z dnia 6 grudnia 2017 r. wskazująca, że w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej nazwa ulicy: „28-go 

Stycznia”, jako odnosząca się do konkretnych wydarzeń z roku 1945 wypełnia normę art. l ustawy 

i powinna zostać zmieniona. W ww. opinii podniesiono, iż dnia 28 stycznia 1945 r. nastąpiło wkroczenie 
jednostek Armii Czerwonej do miejscowości Mysłowice, obecnie w województwie śląskim. Zgodnie 

z propagandową praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane było - niezgodnie z faktami 

historycznymi - jako ”dzień wyzwolenia"  oraz powód do wyrażania wdzięczności społeczeństwa wobec 
Armii Czerwonej. Tymczasem wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy wolnego kraju po 

likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona w latach 1944-1945 stała się narzędziem ponownej 

aneksji niemal połowy terytorium  RP do ZSRS, zniewolenia całej reszty kraju oraz budowy w nim systemu 
komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną 

zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego.  

Ponadto, zgodnie z opinią IPN: stacjonowanie Armii Czerwonej/Sowieckiej w Polsce po roku 

1944 uniemożliwiło odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i było podstawowym czynnikiem, który 
zapenił funkcjonowanie państwa komunistycznego na ziemiach polskich objętych dominacją ZSRS. 

Wojewoda Śląski w pełni podziela i przyjmuje wnioski płynące z ww. opinii, wskazujące na konieczność 

zmiany nazwy ulicy "28-go Stycznia", jako sprzecznej z art. 1 ust. 1 ustawy. 

Zgodnie z wykładnią językową "symbolizować" oznacza przedstawiać coś pod postacią symbolu; być 

symbolem czegoś (Słownik Języka Polskiego, oprac. E. Sobol, Warszawa 2005r., str. 979). Dzień 

28 Stycznia w Mysłowicach, wobec zaistniałych w tym dniu (1945 roku), na terenie tego właśnie Miasta, 

konkretnych wydarzeń historycznych, nie może być odczytywany inaczej, jak tylko jako dzień 
upamiętniający moment wkroczenia Armii Czerwonej, a tym samym zapoczątkowania i budowania 

w Polsce państwa komunistycznego. Fakt honorowania daty "28-go Stycznia" w nazwie ulicy 

w Mysłowicach,  sprawia, że obojętna dla innych miejscowości nazwa ulicy, akurat w tym mieście, staje się 
nazwą upamiętniającą datę symbolizującą komunizm. 

W zaistniałej sytuacji Wojewoda Śląski pismem Nr NPII.4100.268.2017 z dnia 23 października 2017 r. 

zwrócił się do Prezydenta Miasta Mysłowice z prośbą o podanie propozycji nowej nazwy ww. ulicy, 
adekwatnej do nazw ulic, które położone są w najbliższej okolicy. W odpowiedzi z dnia 26 października 

2017 r., działający z upoważnienia Prezydent Miasta Mysłowice Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru 

Geodeta Powiatowy  przedłożył propozycję nowej nazwy dotychczasowej ulicy 28-go Stycznia. Wojewoda 

Śląski, przychylając się do wniosku Miasta, postanowił o zmianie dotychczasowej nazwy ulicy, nadając jej 
nazwę wskazaną przez Miasto -  to jest: „Bolesława Chrobrego".  

Zgodnie z ogólnie dostępnymi źródłami: Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967 r., zm. 17 czerwca 1025 r.) 

– był władcą Polski z dynastii Piastów od 992 roku, i zarazem pierwszym koronowanym królem Polski od 
1025 roku. W latach 1003-1004 był także księciem Czech jako Bolesław IV. Był synem Mieszka I, księcia 

Polski i Dobrawy, czeskiej księżniczki. Popierał akcje misyjne Wojciecha Sławnikowica, biskupa praskiego 

i Brunona z Kwerfurtu. Doprowadził na tzw. zjeździe gnieźnieńskim do utworzenia polskiej metropolii 
kościelnej w Gnieźnie oraz biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu i tym samym do potwierdzenia 

pełnej samodzielności Polski przez cesarza Ottona III. Przydomek Chrobry został mu nadany za czasów 

panowania jego syna Mieszka II i oznacza człowieka mężnego, dzielnego i odważnego. 

Mając na uwadze powyższe należy przychylić się do propozycji nowej nazwy przedłożonej przez Miasto 
Mysłowice i dokonać zmiany dotychczasowej nazwy ulicy: "28-go Stycznia" na „Bolesława Chrobrego". 

W tym stanie rzeczy, wydanie przedmiotowego zarządzenia zastępczego, stało się 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  
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i dokumentach 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. 

  
 

Wojewoda Śląski 

 

Jarosław Wieczorek 

Otrzymują:  

1) Rada Miasta Mysłowice 

2) a/a 
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