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ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.23.2018 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 14 lutego 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 ze zm.), 

dalej jako „ustawa” 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany nazwy ulicy "Władysława Hibnera" (06654) stanowiącej drogę publiczną 

gminną, położonej na terenie Miasta Gliwice, na całym jej przebiegu, na "Spadochroniarzy". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 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.4100.194.2017 z dnia 8 września 2017 r. 

zwrócił się do Prezydenta Miasta Gliwice z prośbą o udzielenie informacji, dotyczącej między innymi ulicy 

"Władysława Hibnera" położonej na terenie Miasta Gliwice, to jest: czy ww. ulica jest drogą publiczną czy 

drogą wewnętrzną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych; komu przysługuje 
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prawo własności nieruchomości, na których położona jest ww. ulica; kto i kiedy nadał nazwę ww. ulicy - 

w przypadku, gdy była to Rada Miasta Gliwice (Rada Narodowa), poproszono o wskazanie i przesłanie 

Wojewodzie uchwały w sprawie nadania nazwy ww. ulicy wraz z uzasadnieniem. 

W odpowiedzi na wyżej wskazaną korespondencję, Prezydent Miasta Gliwice pismem  

Nr GE.6625.22.2017 z dnia 14 września 2017 r. wskazał, że przedmiotowa droga posiada charakter drogi 

publicznej gminnej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Ponadto zostało wskazane, że Prezydent 

Miasta Gliwice nie posiada informacji kto i kiedy nadał nazwę ww. ulicy. 

Powyżej wskazanej ulicy "Władysława Hibnera" w Centralnym Rejestrze Ulic (ULIC) prowadzonym przez 

Główny Urząd Statystyczny nadano identyfikator 06654. 

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

z dnia 15 listopada 2017 roku, Nr NPII.4100.194.2017 zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - o wydanie opinii dotyczącej zgodności nazwy ulicy 

"Władysława Hibnera" położonej na terenie Miasta Gliwice z art. 1 ustawy. 

W dniu 30 stycznia 2018 roku Wojewodzie Śląskiemu została doręczona opinia z dnia 26 stycznia 2018 r.  

Nr BUW-940-11(10)/18 wskazująca, że w opinii Instytutu Pamięci Narodowej nazwa ulicy "Władysława 

Hibnera" w mieście Gliwice jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy. 

W wyżej wskazanej opinii podniesiono, iż: „Władysław Hibner (1893-1925) był działaczem 

komunistycznym, dowódcą „centralnej bojówki” KPP przeznaczonej do zabójstw i akcji terrorystycznych, 

został skazany na śmierć za udział w zabójstwach (m.in. policjanta). 

Urodził się w 1 V 1893. Pracował jako tkacz na terenie Łodzi. Od 1912 r. należał do PPS-Lewica, głoszącej 

hasła rewolucyjne. W 1. 1916-1918 był sekretarzem Okręgowej Rady Związków i Stowarzyszeń Robotniczych 

w Łodzi. W listopadzie 1918 r. zasiadał w Łódzkiej Radzie Delegatów Robotniczych. 

Po utworzeniu Komunistycznej Partii Robotniczej Polski został jej członkiem w grudniu 1918 r. W czasie 

wojny z bolszewikami w kwietniu 1919 r. został aresztowany za działalność przeciw państwu polskiemu 

i skazany na 5 lat więzienia (wyrok zmniejszono potem do 3 lat). W 1921 r. został przekazany do ZSRS 

w drodze wymiany więźniów - za polskich więźniów politycznych. W Moskwie współpracował z Biurem Polskim 

partii bolszewickiej. Współtworzył Międzynarodową Organizację Pomocy Rewolucjonistom - strukturę będącą 

dodatkowym narzędziem oddziaływania bolszewików na społeczeństwa innych krajów (MOPR). Był członkiem 

władz tej organizacji - Komitetu Wykonawczego MOPR. 

Jesienią 1924 r. przeszkolony w ZSRR Władysław Hibner nielegalnie przyjechał do Polski w celu 

prowadzenia komunistycznych akcji dywersyjnych i terrorystycznych. Pod zmienionym nazwiskiem wszedł 

w skład Komitetu Warszawskiego KPRP (od lutego 1925 r. KPP). Uczestniczył w konspiracyjnej 

i terrorystycznej działalności antypaństwowej KPP na rzecz ZSRS. Hibner stanął na czele „centralnej 

bojówki”. Objął dowództwo nad W. Kniewskim i H. Rutkowskim, którzy wraz z nim zostali przez partię 

wyznaczeni do realizacji zadań specjalnych - zabójstw i akcji terrorystycznych. 

Wszyscy trzej wzięli udział w próbie zamachu, dokonanej 17 lipca 1925 roku. Władysław Hibner zamierzał 

zamordować Józefa Cechnowskiego, byłego członka warszawskich władz partii komunistycznej. Kniewski 

i Rutkowski stanowili jego ochronę. Zamach był nieudany, gdyż oczekujący na Cechnowskiego terroryści 

zostali tuż przed akcją wylegitymowani na ulicach Warszawy przez Policję Państwową. Hibner, Kniewski 

i Rutkowski rozpoczęli bezładną strzelaninę, zabijając i raniąc przechodniów. Podczas pościgu zginął także 

jeden z policjantów. Ostatecznie dzięki sprawnej akcji policji zarówno Kniewski i Rutkowski, jak i Hibner 

zostali schwytani i obezwładnieni. 

Za popełnione zbrodnie Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Hibnera, Kniewskiego i Rutkowskiego na karę 

śmierci. Prezydent RP Stanisław Wojciechowski nie skorzystał z prawa łaski. Wszyscy trzej zostali rozstrzelani 

21 sierpnia 1925 r. 

W latach powojennych kreowano ich na ofiary „walki o wyzwolenie społeczne”, zupełnie przemilczając 

zarówno charakter wymierzonej w niepodległość Polski działalności terrorystycznej, ścisłą łączność 

z komórkami wywiadu zagranicznego ZSRS, jak i rzeczywiste cele podejmowanych akcji".  

W podsumowaniu ww. opinii wskazano, że „W świetle przytoczonych faktów historycznych nie ulega 

kwestii, iż osoba Władysława Hibnera stanowi symbol komunizmu, o jakim mowa w art. 1 ust 1 ustawy. 
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Powyższe znajduje dodatkowe odzwierciedlenie w nazwie ulicy, która wskazaną postać upamiętnia. Tym samym 

nazwa ta propaguje komunizm, a co za tym idzie jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy”. 

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

nazwy ulicy "Władysława Hibnera",  jako sprzecznej z art. 1 ust. 1 ustawy. 

Wojewoda Śląski pismem Nr NPII.4100.194.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. zwrócił się do Prezydenta 

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

położone są w najbliższej okolicy, ewentualnie wskazanie nazw okolicznych ulic. 

W odpowiedzi z dnia 29 listopada 2017 roku, Nr GE.6625.22.2017 Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

przekazał między innymi wykaz ulic zlokalizowanych w najbliższej okolicy ulicy "Władysława Hibnera". Są to 

ulice: Władysława Kniewskiego, Hanki Sawickiej, Stanisława Kunickiego, Piotra Bardowskiego, Jana 

Pietrusińskiego, Równa, Janka Krasickiego oraz Jana Dzierżona. Z kolei w piśmie z dnia 11 grudnia 2017 roku, 

Nr GE.6625.22.2017 Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice nie przedstawił propozycji nazw nowych ulic. 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice nie zaproponował konkretnej nazwy. Powołał się jedynie na stanowisko 

Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji przy Radzie Miasta Gliwice, która zasugerowała, aby zmiany nazw ulic 

były uniwersalne i nie stanowiły źródła konfliktów. 

Wojewoda Śląski - wobec bezczynności Rady Miasta Gliwice - jest zobligowany do wydania zarządzenia 

zastępczego dokonującego zmiany niezgodnej z prawem nazwy ulicy. Wobec zaistniałej sytuacji Wojewoda 

Śląski postanowił nadać ww. ulicy nazwę "Spadochroniarzy". Nadanie ulicy nazwy „Spadochroniarzy” jest 

wynikiem uwzględnienia przez Wojewodę Śląskiego propozycji, jaka została przesłana w tym przedmiocie 

oraz faktu, iż w pobliżu tej ulicy znajduje się lotnisko Aeroklubu Gliwickiego. 

 Reasumując, wydanie zarządzenia zastępczego, w sprawie zmiany nazwy ulicy z „Władysława Hibnera"   

na „Spadochroniarzy"   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 

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. z 2017 r., 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 jednostki 

samorządu terytorialnego. 

   

  

 
Wojewoda Śląski 

 

 

 Jarosław Wieczorek 

Otrzymują:  

1) Rada Miasta Gliwice 

2) a/a 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 992


		2018-02-14T15:28:27+0000
	Polska
	ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




