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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN-II.4131.328.2017
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Borki Nr XXIX/197/2017 z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę 22 Lipca w Borkach
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, ze zm.)

stwierdzam nieważność
uchwały Rady Gminy Borki Nr XXIX/197/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
22 Lipca na ulicę 22 Lipca w Borkach.

Uzasadnienie
Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 30 sierpnia 2017 r.
W podstawie prawnej uchwały powołany został m. in. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744).
W myśl tego przepisu, obowiązujące w dniu wejścia w życie 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 albo związku, o którym mowa w art. 4, zmienia
w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 1 ww. ustawy, nazwy 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.
Według oficjalnego stanowiska Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu upublicznionego na jego stronie internetowej, nazwa „22 lipca” symbolizuje
komunizm i jako taka podlega zmianie, zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
Stosownie do treści § 1 przedmiotowej uchwały zmienia się dotychczasową nazwę ulicy z nazwy: „22
Lipca” położonej w miejscowości Borki na działce nr 44 o pow. 53 ha, obręb Borki, stanowiącej drogę
gminną, na ulicę o nazwie „22 Lipca”.
W uzasadnieniu kwestionowanej uchwały Rada Gminy Borki wskazała, że w dniu 3 czerwca 2016 r.
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający święto liturgicznego

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–2–

Poz. 2479

Kościoła rzymsko-katolickiego św. Marii Magdaleny w dniu 22 lipca. Dotychczasowa nazwa ulicy 22 lipca
w Borkach, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, od dnia podjęcia uchwały będzie kojarzona
ze świętem Św. Marii Magdaleny.
W ocenie organu nadzoru, zmiana dotychczasowej nazwy ulicy na nazwę identyczną, pozbawioną
dodatkowych elementów wskazujących na aktualny kontekst, może być poczytywana za zmianę pozorną,
stanowiącą jedynie próbę obejścia normy art. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu.
W powszechnym bowiem odbiorze występujący samodzielnie w nazwie ulicy zwrot „22 lipca”, posiada
utrwalone konotacje z nazewnictwem komunistycznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym
nadania nazwy ulicy nawiązującej do święta liturgicznego, Rada Gminy Borki powinna w nazwie ulicy
doprecyzować, do jakiego wydarzenia lub osoby nawiązuje data 22 lipca, np.: „22 lipca - św. Marii
Magdaleny”.
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w opinii z dnia
8 września 2017r. (pismo znak: BUWLu-940-39(2)/17) poinformował, że w ocenie Instytutu Pamięci
Narodowej podjęta uchwała Rady Gminy Borki w sprawie zmiany nazwy ulicy 22 lipca, odnoszącej się do
upamiętnienia wylansowanej przez propagandę komunistyczną (…) daty powstania Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego, na nazwę 22 lipca, jest niedopuszczalną próbą obejścia ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Wychodząc naprzeciw sugestii mieszkańców należało zmodyfikować starą nazwę
ulicy z nowym patronem, przykładowo: 22 lipca – św. Marii Magdaleny. Bez tego typu zmiany również
nowa nazwa jest ipso facto formą gloryfikacji komunizmu podlegającą w ocenie Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu obowiązkowi zmiany, gdyż
wypełnia normę art. 1 ustawy zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
W sytuacji, gdy nazwa ulicy zachowała swoje dotychczasowe brzmienie, to jej zmiana nie została
w ogóle dokonana pomimo formalnego podjęcia uchwały w tej sprawie.
Tym samym należy uznać, że przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem
art. 6 ust. 1 w zw. z art. 1 ustawy zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nie wypełnia bowiem dyspozycji wynikającej
z tych przepisów. Obowiązkiem organu stanowiącego gminy jest stosowanie się do norm powszechnie
obowiązującego prawa, ponieważ jest nim bezwzględnie związany. Prawidłowa pod względem prawnym
uchwała musi spełniać niezbędne wymagania zarówno w aspekcie materialnym jak i formalnym. Oznacza
to, że treść uchwały musi być zgodna z przepisami prawa, a ponadto tryb jej podjęcia musi odpowiadać
określonym procedurom. Jeżeli przepisy prawa przewidują obowiązek w stosunku do określonych uchwał,
w tym wypadku zmianę nazwy "22 Lipca" ulicy na inną, to jego niewykonanie jest równoznaczne
z istotnym naruszeniem prawa i skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały w całości.
W wyjaśnieniach złożonych w toku postępowania nadzorczego pismem z dnia 20 września 2017 r., znak:
RSO.0001.76.1.2017.EM, Wójt Gminy Borki poinformował, że "podjęcie przedmiotowej uchwały (...) było
uszanowaniem woli mieszkańców wyrażonej w konsultacjach". Złożone w ww. piśmie wyjaśnienia nie mogą
zostać uwzględnione z przyczyn przedstawionych szczegółowo w uzasadnieniu niniejszego rozstrzygnięcia.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
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