
 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR P-II.4131.2.252.2017 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 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, poz. 1389) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ulicy „Stanisława Boronia” położonej w miejscowości Leżajsk nadaje się nazwę „Przytorze”. 

§ 2. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744, poz. 1389), 

zwanej dalej: „ustawą”, 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 jednostki samorządu terytorialnego lub 

związku metropolitalnego zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Stosownie natomiast do 

art. 6 ust. 2 ustawy w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wydaje 

zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia, 

w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 1. W związku z tym, że ustawa weszła w życie 2 września 

2016 r. i właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego nie dokonał zmiany nazwy do dnia 2 września br. 

w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 niniejszej ustawy, obowiązek nadania nazwy spoczywa w takim przypadku na 

wojewodzie. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy wydanie zarządzenia zastępczego przez 

wojewodę wymaga opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu potwierdzającej niezgodność nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy 

z art. 1 Wojewoda Podkarpacki pismem z 8 listopada 2017 r. znak: P-II.4131.2.252.2017 wystąpił do Dyrektora 

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie stosownej opinii. Pismem z dnia 

14 grudnia 2017 r. nr BUW-940-426(6)/17 Dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN 

w Warszawie poinformował, że w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu nazwa ulicy Stanisława Boronia wypełnia normę art. 1 ust. 1 ustawy. Z uzasadnienia do 

ww. pisma wynika, że upamiętniona we wskazanej nazwie osoba symbolizuje komunizm w rozumieniu 

art. 1 ust. 1 ww. ustawy. Na poparcie powyższego wskazał, co następuje: 

„Stanisław Boroń (1922-2002) był działaczem komunistycznym Polskiej Partii Robotniczej 

oraz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Urodził się w 1922 roku w Chodaczowie 

w powiecie leżajskim. Do komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej wstąpił w 1947 r. 

Następnie działał w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z jej ramienia pełnił funkcje 

Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej w Leżajsku w latach 1956-1971, a następnie 
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Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łańcucie do 1973. W latach 

1973-1975 był Naczelnikiem Powiatu Łańcuckiego. Był członkiem Plenum Komitetu 

Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie oraz członkiem Egzekutywy Komitetu Miejskiej PZPR 

w Leżajsku. Od 1977 r. pełnił funkcję dyrektora Zakładów Piwowarskich w Leżajsku.”, Biorąc 

powyższe pod uwagę, w ocenie Wojewody Podkarpackiego należy się zgodzić w pełni 

z przedstawioną opinią Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, że nazwa ulicy Stanisława Boronia w miejscowości Leżajsk wypełnia 

normę art. 1 ust. 1 ustawy. W związku z wszczęciem przez Wojewodę Podkarpackiego 

postępowania w sprawie wydania zarządzenia zastępczego Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Leżajsku pismem z 13 listopada 2017 r. znak: OR..004.4.2017 zaproponował, aby istniejącą 

nazwę ulicy Stanisława Boronia zmienić na nazwę Przytorze argumentując, że droga położona 

jest w sąsiedztwie torów kolejowych. Z uwagi na upływ 12-miesięcznego terminu określonego 

w art. 6 ust. 1 ustawy, obecnie kompetencje w zakresie nadania nowej nazwy ulicy „Stanisława 

Boronia” w Leżajsku należą do Wojewody Podkarpackiego. Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy 

w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wydaje 

zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy, w terminie 3 miesięcy 

od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 1. W związku z powyższym 

Wojewoda Podkarpacki postanowił, przychylając się do wniosku Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Leżajsku nadać ulicy „Stanisława Boronia” położonej w miejscowości Leżajsk 

nazwę „Przytorze”. Nazwa ta nie narusza dyspozycji art. 1 ustawy o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej. Mając na uwadze powyższe wydanie zarządzenia jest konieczne 

i uzasadnione. 

POUCZENIE  

Niniejsze zarządzenie zastępcze może być zaskarżone do  

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z powodu niezgodności z prawem  

w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego. 
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