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ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.46.2018 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 14 marca 2018 r. 

w sprawie zmiany nazwy ulicy 

Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 1  ust. 1 i 2 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. Zmienia się nazwę ulicy "Feliksa Niedbalskiego" (14128) położonej na terenie Miasta Gliwice, na 

całym jej przebiegu, na "Granitową" (Granitowa). 

§ 2. Wykonanie zarządzenia zastępczego powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 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  

Przepisy art. 1 ust. 1 i 2 ustawy stanowią, że 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. 

Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat 

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

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. Przepis art. 6 ust. 2 ustawy 

stanowi, że w przypadku niewykonania tego obowiązku w ww. terminie tj. do dnia 2 września 2017 r. 
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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 m.in. ulicy "Feliksa 

Niedbalskiego" położonej na terenie miasta Gliwice, tj. kto i kiedy nadał nazwę tej ulicy. W przypadku, gdy 

była to Rada Miasta Gliwice (ew. Miejska Rada Narodowa), poproszono o przesłanie Wojewodzie uchwały 

w sprawie nadania nazwy ww. ulicy wraz z uzasadnieniem. W odpowiedzi, pismem z dnia 14.09.2017 r. 

Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów Urzędu Miasta w Gliwicach, działający z upoważnienia Prezydenta 

Miasta Gliwice, wyjaśnił, że nazwa ww. ulicy nada została uchwałą Nr XIII/74/80 Miejskiej Rady 

Narodowej w Gliwicach. 

Następnie pismem z dnia 15.11.2017 r. Wojewoda zwrócił się z prośbą o podanie propozycji nowej 

nazwy m.in. ww. ulicy, adekwatnej do nazw ulic, które położone są w najbliższej okolicy. 

W odpowiedzi na powyższe, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, pismem z dnia 24.11.2017 r. 

poinformował, że prośbę o podanie propozycji nowych nazw ulic przekazano do Rady Miasta Gliwice, 

w celu realizacji zgodnie z kompetencjami ustawowymi. 

Następnie, pismem z dnia 29.11.2017 r. gmina Gliwice przekazała wykaz nazw ulic, które położone są 

w najbliższej okolicy ulicy "Feliksa Niedbalskiego". 

Powyżej wskazanej ulicy Feliksa Niedbalskiego w Centralnym Rejestrze Ulic (ULIC) prowadzonym 

przez Główny Urząd Statystyczny nadano identyfikator 14128. 

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

15 listopada 2017 r., Nr NPII.4100.194.2017 zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii dotyczącej zgodności nazwy m.in. ulicy " Feliksa 

Niedbalskiego"  położonej na terenie Miasta Gliwice z art. 1 ustawy. W dniu 11 lutego 2018 r. Wojewodzie 

Śląskiemu została doręczona opinia Nr BUW-940-11(68)/18 wskazująca, że w ocenie Instytutu Pamięci 

Narodowej nazwa ulicy "Feliksa Niedbalskiego" w miejscowości Gliwice jest niezgodna z art. 1 ust. 1 

ustawy.  

W ww. opinii wskazano, m.in. że: "Feliks Niedbalski (1920 - 1972) urodził się w Bochum w Westfalii. 

Pracował fizycznie do wybuchu II wojny światowej. Od 1939 r. działał we Francuskiej Partii 

Komunistycznej. Następnie włączył się m.in. w prace powołanej w lutym 1944 r. terenowej reprezentacji 

Polskiego komitetu Wyzwolenia Narodowego (...) we Francji. W 1946 r. wstąpił do zorganizowanej 

z rozkazu Stalina w czasie II wojny światowej komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej. Był aktywny 

w szeregach Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz od 1947 r. pracował w aparacie partyjnym 

m.in. był referentem w Podstawowych Organizacjach Partyjnych PPR i PZPR w Walcowni Drutu 

w Gliwicach czy w Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach. Od 1952 r. pracował w Komitecie 

miejskim PZPR w Gliwicach. W latach 1959-1968 pełnił funkcję I sekretarza KM PZPR w Gliwicach. (...) 

został powołany przez Radę Państwa PRL na ambasadora nadzwyczajnego PRL w Maroku. Funkcję tę 

pełnił do śmierci w 1972 r." 

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

zmiany nazwy ulicy "Feliksa Niedbalskiego", jako sprzecznej z art. 1 ustawy. 

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 "Granitowa", co jest zbieżne z propozycjami 

przedstawionymi przez Radę Osiedla Stare Gliwice, by - ze względu na nazwy ulic w sąsiedztwie tej ulicy - 

nadać jej nazwę uniwersalną i ponadczasową, nawiązującą do baśniopisarzy bądź do nazw minerałów. 

Reasumując, wydanie zarządzenia zastępczego w przedmiotowej sprawie,  należy uznać za uzasadnione 

i konieczne. 

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 
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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 jednostki samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ww. 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. 

   

  

 
Wojewoda Śląski  

 

 

Jarosław Wieczorek 

Otrzymują:  

1. Rada Miasta Gliwice 

2. aa 
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