
ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
z dnia //3 tf1!tW.'rnta, 201 7 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 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. poz. 744 oraz z 2017 r. poz. 1389) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy położonej w Mieście Milanówek z 9 Maja 
(1945) na 8 Maj a 1945 r. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Bunnistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazii.y budowli, obiektów 
i ur::qdzeń użyteczno.fri publicznej (Dz. U. poz. 744), zwana dalej ., ustawą". Ustawa została 
zmieniona ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie usta11y o zakazie propago·wania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli. obiektów i urządzeń 

użytecznośd publicznej (Dz. U. poz. 1389). 
Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy, 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 zmienia w tern1inie 12 miesięcy od dnia jej wejścia 
w życie. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy za propagujące komunizm uważa się także nazwy 
odwołujące się do osób, organizacji, 'A-)'darzeń lub dat symbolizujących represyjny, 
autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy w przypadku niewykonania obowiązku przez 
właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, 
w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym 
upłynął termin na podjęcie działań przez organ jednostki samorządu terytorialnego. 

Rada Miasta Milanówka nie wykonała ustawowego obowiązku i nie dokonała zmiany 
nazwy ulicy 9 Maja ( 1945). Wojewoda zwrócił się, w trybie art. 6 ust. 3 ustawy, 
do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
o wydanie opinii potwierdzającej niezgodność naZ\\)' obowiązującej w dniu wejścia w życie 

ustawy z art. I (pismo z dnia 24 listopada 2017 r. znak WNP-I.40.659.2017.KS). Na mocy 



a1t. 6 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy oczekiwanie na opinię wstrzymuje bieg terminu 
na wydanie zarządzenia zastępczego. Opinia IPN wpłynęła do organu nadzoru w dniu 
6 grudnia 2017 r. (pismo z dnia 6 grudnia 2017 r. znak BUW-940-229(4)/17). 

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu nazwa 9 Maja (1945) wypełnia normę art. 1 ustawy. 

Dzie11 9 maja 1945 r. był obchodzony jako Dzień Zwycięstwa w Związku Sowieckim 
i w krajach przez niego zniewolonych. Celebrowanie go (również w dzisiejszej Rosji) 
z zasady jest połączone z podtrzymywaniem stalinowskiej nan-acji historycznej. opartej 
o propagandowe zafałszowania, w myśl których Armia Czerwona niosła wszystkim narodom 
europejskim wolność i niepodległość. W Polsce pod narzuconą przez Stalina władzą 

komunistów ogłoszono 9 maja Narodowym .~w;ętem b1ydęstwa i Wolno.vd. Podtrzymywanie 
takich interpretacji z okresu totalitarnego zniewolenia jest nie do pogodzenia z szacunkiem 
dla ofiar komunizmu i dla tradycji polskich walk o wolność i niepodległość w XX wieku. Po 
odzyskaniu niepodległości Polska zaprzestała celebrowania tego dnia, włączając się 

w upamiętnianie rocznicy kapitulacji Niemiec w dniu 8 maja 1945 r. Jest to okazja do 
przypomnienia wkładu Polski w pokonanie Rzeszy Niemieckiej w II wojnie światowej. 

Stosownie do brzmienia art. 1 i 6 ust. 1 ustawy wskazać należy, że podstawowym jej 
założeniem było skuteczne wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw propagujących 
symbole ustrojów totalitarnych, przy poszanowaniu miejsc pochówku, grobów i cmentarzy, 
a także własności prywatnej. Przedsięwzięcie zmiany nazw jest jednym z elementów polityki 
historycznej , jako kategorii historii służącej kształtowaniu świadomości historycznej 
społeczeństwa, w tym świadomości gospodarczej i terytorialnej oraz wzmocnieniu 
publicznego dyskursu o przeszłości w kierunku pielęgnowania więzi narodowych niezależnie 
od bieżącej polityki państwa. Polityka historyczna dotyczy interpretacji faktów, bytów 
i zdarzeń oraz jest rozpatrywana w kategoriach racji stanu społeczeństwa i narodu, jako 
element mający charakter długofalowy i stanowiący fundament państwa. 

Na mocy art. 6 ust. 2 i 3 ustawy organ nadzoru jest zatem zobligowany do wydania 
zarządzenia zastępczego dokonującego zmiany nazwy ulicy z 9 Maja (1945) na 8 Maja 
1945 r. Nazwa 8 Maja 1945 r. została zaproponowana przez Burmistrza Miasta Milanówka 
pismem z dnia 14 listopada 2017 r. znak GNPP.6625.2.2016. 

Data 8 Maja 1945 r. wiąże się z końcowym akcentem II wojny światowej w Europie, 
a tym samym była bezwarunkową kapitulacją Wehrmachtu, która nastąpiła 8 maja 1945 r. 
Przebieg procesu kapitulacji Wehrmachtu wpłynął w zasadniczy sposób na światową politykę 

w następnych dziesięcioleciach. 

Na podstawie a1t. 5 ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyj ne 
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 zaś zmiana nazwy dokonana na podstawie usta~}' nie ma wpływu 
na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. 



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Termin wejścia w życie zarządzenia , ze względu na ważny 
interes państwa i przytoczoną wyżej argumentację, dotyczącą podstawowych założeń ustawy, 
oraz z uwagi na bezczynność Miasta Milanówka w zakresie zmiany nazwy, czyni zadość 
zasadom demokratycznego państwa prawnego. o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523). 

Jednocześnie , na podstawie art. 6 ust. 4 i art. 3 ust. 4 ustawy w związku z art. 98 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 
pouczam, że na zarządzenie zastępcze Miastu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie w tenninie 30 dni od dnia doręczenia, wnoszona 
za pośrednictwem organu, który skarżone zarządzenie wydał. 






