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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.62.14.2017.RB 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 14 września 2017 r.

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały nr XXXVI/354/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy na obszarze miasta Legnicy.

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska Legnicy na sesji w dniu 31 lipca 2017 r. podjęła m.in. uchwałę nr XXXVI/354/17 w sprawie 
nadania nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 4 sierpnia 2017 r.

W toku badania legalności uchwały nr XXXVI/354/17 Organ Nadzoru stwierdził, że została podjęta 
z istotnym naruszeniem art. 1 w związku z art. 2 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 -  dalej: ustawy (Dz. U. z 2016 r. poz. 744).

Mocą §1 ust. 1 uchwały nr XXXVI/354/17 Rada Miejska Legnicy nadała ulicy będącej drogą publiczną, 
której przebieg przedstawia załącznik do uchwały, nazwę „ul. Żołnierzy Armii Ludowej” .

Zgodnie z art. 1 ustawy: „1. 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. 2. 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.”.

Natomiast według art. 2 ust. 1 ustawy: „Stwierdzenie przez wojewodę nieważności uchwały nadającej nazwę 
budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej, w zakresie w jakim nadaje nazwę niezgodną 
z art. 1, wymaga opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu potwierdzającej tę niezgodność.”.

Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 18 sierpnia 2017 r. (sygn. NK-N.4131.62.14.2017.RB) wystąpił 
do Instytutu Pamięci Narodowej -  Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiocie zgodności nazwy ulicy nadanej mocą uchwały 
nr XXXVI/354/17 z normami wyrażonymi w art. 1 ustawy.

Powyższe pismo zostało wysłane dnia 21 sierpnia 2017 r. i doręczone do Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej -  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu w dniu 25 sierpnia
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2017 r. Zgodnie z art. 2 ust. 3 zd. drugie ustawy, oczekiwanie na opinie wstrzymuje bieg terminu 
na stwierdzenie nieważności aktu.

W  dniu 11 września 2017 r. do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej -  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu z dnia 7 września 
2017 (sygn. BBHWr-6021-53(2)/17) zawierające opinię w sprawie nazwy ulicy nadanej mocą uchwały 
nr XXXVI/354/17 Rady Miejskiej Legnicy.

Przedmiotowa opinia stwierdza, że nadana mocą przedmiotowej uchwały nazwa ulicy „pozostaje 
w sprzeczności z art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, i powinna zostać zmieniona” . 
W  uzasadnieniu swojego stanowiska organ opiniodawczy wskazał: „Gwardia, a następnie Armia Ludowa były 
to komunistyczne, ochotnicze formacje zbrojne, utworzone w kraju i podporządkowane PPR, powołane w celu 
realizacji politycznych celów ZSRR.” . Zdaniem IPN, w przeciwieństwie do żołnierzy podlegających 
procedurze poboru (obowiązkowej służby wojskowej) do jednostek I i II Armii Wojska Polskiego „(których 
zgodnie z ustawą możemy upamiętniać), udział w szeregach Armii Ludowej był ochotniczy.” .

Wobec stwierdzonego naruszenia prawa, potwierdzonego powyższą opinią, w kontekście powołanych 
przepisów ustawy, należy stwierdzić nieważność uchwały nr XXXVI/354/17.

Mając na uwadze powyższe, postanawia się jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
we Wrocławiu za pośrednictwem organu nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 30 dni od dnia jego 
doręczenia.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski:
P. Hreniak


