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ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.24.2017 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 
 

z dnia 19 stycznia 2017 r. 

 

w sprawie zmiany nazwy ulicy  

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 1  ust. 1 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. Dokonuje się zmiany nazwy ulicy "27 stycznia" (21461) położonej na terenie Miasta Mikołów, 
będącej drogą publiczną gminną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1440 ze zm.), na całym jej przebiegu, na "rtm. Witolda Pileckiego". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołów. 

§ 3. Zarządzenie 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  

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. W przypadku  niewykonania 

tego obowiązku w ww. terminie tj. do dnia 2 września 2017 r. 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.4130.97.74.2017 z dnia 23 października 

2017 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta Mikołowa z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej ulicy "27 

stycznia" położonej na terenie Miasta Mikołowa, tj.: czy ulica ta jest drogą publiczną czy drogą wewnętrzną 
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w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1440 z późn. zm.); komu przysługuje prawo własności nieruchomości, na których położona jest ww. 

ulica oraz kto i kiedy nadał ulicy nazwę 27 stycznia. W przypadku, gdy była to Rada Miasta Mikołowa 
(Rada Narodowa), poproszono o wskazanie oraz przesłanie do Wojewody uchwały w sprawie nadania 

nazwy ww. ulicy wraz z uzasadnieniem. 

W odpowiedzi na wyżej wskazaną korespondencję, otrzymano pismo z dnia 30 października 2017 r. 
znak: BMU.6625.1884.1885.2017.BH, w którym wskazano, m.in. że przedmiotowa droga jest gminną drogą 

publiczną. Prawo własności nieruchomości przysługuje gminie Mikołów. Jednocześnie wskazano, że 

nie odnaleziono uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy 27 Stycznia. 

Ulicy 27 Stycznia w Centralnym Rejestrze Ulic (ULIC) prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny 
nadano identyfikator 21461. 

Dodatkowo należy wskazać, iż Wojewoda Śląski realizując wymóg wynikający z art. 2 ust. 1  

w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy, pismem z dnia 23 października 2017 r. Nr NPII.41310.97.74.2017 zwrócił się 
do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie 

opinii dotyczącej zgodności nazwy ulicy "27 Stycznia" położonej na terenie Miasta Mikołów 

z art. 1 ustawy. W dniu 14 grudnia 2017 r. Wojewodzie Śląskiemu została doręczona opinia Nr BUW-940-
237(71)/17 wskazująca, że w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej nazwa ulicy "27 Stycznia" jest niezgodna 

z art. 1 ust. 1 ustawy. W ww. opinii podniesiono, iż „Dnia 27 stycznia 1945 r. nastąpiło wkroczenie 

jednostek Armii Czerwonej do miejscowości Mikołów, obecnie w woj. śląskim. Zgodnie z propagandową 

praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane było - niezgodnie z faktami historycznymi - 
jako " dzień wyzwolenia"  oraz powód do wyrażania wdzięczności społeczeństwa wobec Armii Czerwonej. 

Tymczasem wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji okupacji 

niemieckiej, Armia Czerwona w latach 1944-1945 r. stała się narzędziem ponownej aneksji niemal połowy 
terytorium RP do ZSRS, zniewolenia całej reszty kraju oraz budowy w nim systemu komunistycznego w pełni 

zależnego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy 

okres martyrologii narodu polskiego.”  

Wojewoda Śląski w pełni podziela i przyjmuje wnioski płynące z ww. opinii, uznając konieczność 
zmiany nazwy ulicy "27 Stycznia", jako sprzecznej z art. 1 ust. 1 ustawy. 

Wojewoda Śląski pismem z dnia 21 listopada 2017 r. Nr NPII.4130.97.74.2017 zwrócił się do Burmistrza 

Miasta Mikołowa z prośbą o podanie propozycji nowej nazwy ww. ulicy, adekwatnej do nazw ulic, które 
położone są w najbliższej okolicy. Pismem nr BOP.0720.118.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Burmistrz 

Mikołowa zaproponował pozostawienie nazwy "27 stycznia" z nowym uzasadnieniem upamiętniającym 

ofiary Holokaustu, gdyż z datą 27 stycznia 1945 roku związane jest wyzwolenie obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau. Poinformował również o planowanej zmianie nazwy tejże ulicy na sesji Rady 

Miejskiej w dniu 23 stycznia 2018 r. 

Ponieważ proponowana nazwa "27 stycznia" w swej konotacji kojarzy się z dotychczasową, wybrano 

nową nazwę ulicy: "rtm. Witolda Pileckiego". 

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu, zmarł 25 maja 1948 r. w Warszawie. Był 

rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, a także współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierzem 

Armii Krajowej. Służbę w Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami. Walczył podczas kampanii 
wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W 1940 r. dobrowolnie 

poddał się aresztowaniu i został wywieziony do KL Auschwitz, żeby zorganizować konspirację wojskową 

i zdobyć wiarygodne dane o zbrodniach popełnianych przez Niemców. Zagrożony aresztowaniem zbiegł 
z obozu w kwietniu 1943 r. Walczył w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku trafił do obozów 

jenieckich a następnie do armii gen. Andersa we Włoszech. Jako oficer II Korpusu Polskiego przedostał się 

do Polski, gdzie organizował siatkę wywiadowczą zbierając tajne informacje na temat działalności NKWD 

i UB. Został aresztowany przez UB w maju 1947 r., a 18 marca 1948 r. skazano go wyrokiem sądu na karę 
śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. w więzieniu mokotowskim. Wyrok ten anulowano w 1990 r., 

a w 2006 r. rtm. Witold Pilecki został kawalerem Orderu Orła Białego. 

Nie ulega wątpliwości, że postać rtm. Witolda Pileckiego jest godna upamiętnienia poprzez nadanie 
nazwy ulicy. 
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Reasumując, wydanie zarządzenia zastępczego, w sprawie zmiany nazwy ulicy z "27 Stycznia" na  

"rtm. Witolda Pileckiego" należy uznać za uzasadnione i konieczne. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 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. 

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 

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 tej jednostki. 

  

  

 
Wojewoda Śląski  

 

Jarosław Wieczorek 

Otrzymują:  

1) Rada Miejska Mikołowa 

2) a/a 
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