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tlziatajqc w ilnieniu Insty'tutu Pamiqci Nareidar.vej - Kelmis.ii Scigania Zbrtilni pr:acein'ko

Nzundowi Polskir:rnu *.r,v odpowiedzi na pisnro z drria g puzdziernikn 2017 r. (znak: PN-

IL4131.55.?017.Mil,{) nu podstaw'ie ustawyz dnin I krvietnia 2016 r, o zakazie pretpugott'unia

kgmrmi:mu tub innugo tt:;tt-oia toMlitarw,qo lzt'zct tluztr1t idnast*k tsr,q,*ni:atyin"t'rh,
jedncslttk pnmntnicz"\',c'h {,minj', hudov'li, ohiektittt i ur:qrlzrri trltteg'orr,,gti puhlicrn$ ornz
panmiki (Dz. t"l. nrl0tr{i poz. 744""t,pt:in. nrr"). r.wanej dule"i ..ustawry",lvyraianr opiniE" if:
na;1-wu ulicy Stanislawa lkrlhirckiego rv miescie Choiniee * jest niezgodna z nrl. I ttsx. I

ustawy,

TJZASADNIENIA

Pisnrenr z dnia I patdr.iernika ?017 r.l'r,nrk: PN-11.4131.55.:0l?.MM) Wojewoda Pontorski

zrvrocil siE do Instytutu l,anriqe i Narcelowej - Kumisji Scignnia Zbrodni przceirvko Nareidowi

Polskiemu tr wydanic opinii r:zy ,lazwil ulicy Stanislawa Rolbieckitgo .jest zgoelna z ert. i
ust, I ustawy.

\\'occnie Instytutu Pamigei l''laroclori'"j - t<Szptrlt'rvyntisniona nazws symbolizujt:

konrunizrn w nrzuntistriu art, I ttst. I u$lawy.

h,ia pnparcie por.ryf*szcgio u'skairujq, co nast$pujr:

Stanislarv ll.erlbiecki { I 906,,1Aq6) hy} czlonkie m prokonrunistycznej Ptllskiej Fmii
Socinlistycznqj. I $skrctar?,em Kuntitetu l'r)wiaton'e so Pulskiej Zjednoczong Panii

Rohptniczei w Ctrir;nicach. Itrzcwtxlnic);ilc)'m Prezl'dittnr fv{iejskiej Rady Narodorvej ll'

Cherjnieach, burntistrzen: Czerska.

Wecilug art. I uiit. I ustarvy neryv1y' jednuslt:k rsrgurzitrtc:Jirt.r'c:lt,.fulnrtste k pornoc:ni<:rvch gmirn',

hutlrnt,li, 6hiuk|iv' i urxytlzcri gtytr:c:*roigi puh[itznaj, ]1' t),rtt drdg. ulic', ruo$td]r

i pltt<'dv., 4utlent64t przc: .f*lno.stki sunutr:qllu [(ryrorittlnega nir mogq upumiytniut: rr.',i]'

6tggnizrrcji, t4,3)dctr:tti luh tieil "tJ,rnhali:ritlt1'e,h kctmuni:rn llth inn:: ustro.i trttulitarn,l', ani

w, tnn.v sppstih tukle:go ustruju l'vopu!{t\rac'. Jednocz"e$nie * jak stanowi arf . J trst' I uslawy -
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zu pt e lutmanizm uN,ttiu ri( ,5, utw e xig clo as6h, arganieaeii, rt
{wh dcd syrnlnliz h repreryjny, uwt i nicsuwcrewryt m wlu@,w Fakrc w h

t944*l . Nadto xgCIdniq z wyklndni4 jgr;kowq ..syrnbolieowad'" om pr:edtlawicd cri"f

pad postutiq symbalu; hyi symholem *ee{4oi (zob. SlnN,nik .fpyka Polt;kiego, opras.

E. $obol, Warszawa ?005, s. 979).

"Iym saenym ocenic nalefy, ix fakr honnrowania wsk ej gxlstaci w nazwie ulicy sprawiq i*
posiada ona charakter n y *pamiqtniajqes.i osot4 symboli;nriqcg komunizm.

Majqe przyoczCInq argurnerrtaejg na uwadze wydano opinig jnk na rn'stqpie.
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WOJEWODA POMORSKI

Gdarisk, dniaT grudnia 2017 r.

PN-II.4 I 3 1 .55.201 7.MM

z ARZ 4D ZE NIE Z AST FlP CZE
WOJEWODY POMORSKIEGO

zdnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania nazry ulicy w mie6cie Chojnice

Napodstawieart.6ust.2i3ustawyzdnialkwietnia2016r.ozakaziepropagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazry jednostek organizacyjnych,
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiekt6w i urz1dzeh uzytecznoSci publicznej oraz

pomniki (Dz.U. poz.744 oraz 22017 r. poz. 1389), po uzyskaniu opinii lnstytutu Pamigci

Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zarzqdza sig co

nastgpuje:

$ 1. Ulicy Stanislawa Rolbieckiego poloZonej w mieScie Chojnice nadaje sig nazwg

Rotmistrza Witolda Pileckieso.

$ 2. Zarz4dzenie zastgpcze wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Obowipuj4ca od 2 wrzeinia 2016 r. ustawa z dnia I kwietnia 2016 r. o zakazie

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazry jednostek

organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiekt6w iwzqdzen uzytecznoSci

publicznej oraz pomniki (Dz. U.22016 r. poz.744 orazz2017 r. poz. 1389), dalej jako:

ustawa, wprowadzila w art. 1 ust. I regulacjg, zgodnie z kt6r4 nazry jednostek

organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiekt6w i urz4dzeh uzytecznoSci

publicznej, w tym dr6g, ulic, most6w i plac6w, nadawane przez jednostki samorzqdu

terytorialnego nie mog4 upamigtniad os6b, organizacji, wydarzefi lub dat symbolizuj4cych

komunizm lub inny ustr6j totalitarny, ani w inny spos6b takiego ustroju propagowa6.

Ustawa w art. 6 ust. I naNo?yla na wla6ciwe organy jednostek samorz4du

terytorialnego obowi4zek zmiany, w terminie 12 miesigcy od dnia jej wej5cia w Zycie,

obowi4zuj4cych w dniu wej6cia w 2ycie ustawy nazw budowli, obiekt6w i urz1dzeit

ulytecznofici publicznej, w tym dr6g, ulic, most6w i plac6w, upamigtniajqcych osoby,

organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujqce komunizm lub inny ustr6j totalitarny lub

propaguj4cych taki ustr6j w inny spos6b. W pnypadku niewykonania tego obowiqzku przez
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organy jednostek samorz4du terytorialnego, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wojewoda wydaje

zarz4dzenie zastgpcze, w kt6rym nadaje nazwQ zgodn4z art. I ustawy.

W pi6mie z dnia 19 wrzeSnia 2017 r. (znak: BPR-0701-20(39)ll5) Prezes Instytutu

PamigciNarodowej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wskazal,2e w

ocenie Instytutu nazwa ulicy Stanislawa Rolbieckiego w mieScie Chojnice podlega zmianie

jako wypelniajqca normg art. 1 ustawy.

Maj4c na uwadze powyzsze oraz tre66 art. 6 ust. 3 ustawy Wojewoda Pomorski

pismem z dnia 9 paLdziemika 2017 r. wyst4pil do Instytutu Pamigci Narodowej Oddzial w
Gdarisku o opinig potwierdzaj qcq niezgodno66 nazwy ulicy Stanislawa Rolbieckiego z art. I

ustawy. Opini4 z dnia 3 listopada 2017 r. (znak: BUW-940-182(2)ll7), dorgczon4

Wojewodzie Pomorskiemu dnia 17 listopada 2017 r., Instytut Pamigci Narodowej Komisja

Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzil tg niezgodnoS6. W opinii tej

wskazano, Zei "W ocenie Instytutu Pamigci Narodowej - XSZpWf wymieniona navila

symbolizuje komunizm w rozumieniu art. I ust. I ustawy. Na poparcie powyiszego wskazujg,

co nastgpuje; stanislaw Rolbiecki (1906-1996) byl czlonkiem prokomunistycznej Polskiej

Partii Socjalistycznej, I Selcretarzem Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej w Chojnicach, Przewodniczqcym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
C hoj nicach, burmistrz em C zer skn."

Maj4c na uwadze stanowisko wyrazone w opinii Instytutu Pamigci Narodowej, kt6re

Wojewoda Pomorski w pelni podziela, nale?y stwierdzi6, 2e nazwa ulicy Stanislawa

Rolbieckiego, ze wzglgdu na jego wieloletni4 przynale2no66 do partii komunistycznej oruz

piastowanie funkcji I Sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR oraz Przewodnicz4cego

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, jest nazw4 wypelniaj4c4 dyspozycjg przepisu art. I
ust. 1 i 2 orazart. 6 ust. 1 ustawy.

W zwipku z faktem,Ze Rada Miejska w Chojnicach, w terminie wskazanym w art. 6

ust. 1 ustawy, nie zmienila nazwy ulicy Stanislawa Rolbieckiego, koniecznym stalo sig

wydanie niniejszego zaru4dzenia zastgpczego. Wojewoda Pomorski nadal ulicy nazwg

Rotmistrza Witolda Pileckiego. Nazwa ta jest zgodnaz art.1ustawy.

Witold Pilecki herbu Leliwa ps. ,,Witold", ,,Druh"; nazwiska konspiracyjne ,,Roman

Jezierski", ,,Tomasz Serafiriski", ,,Leon Bryjak", ,,Jan Uznahski", ,,Witold Smoliriski";

kryptonim T-IV (ur. 13 maja 1901 w Oloricu, 2m.25 maja 1948 w Warszawie) - rotmistrz

kawalerii Wojska Polskiego, wsp6lzalo|yciel Tajnej Armii Polskiej, Zolnierz Armii Krajowej,

wigzieri i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raport6w o Holocau5cie, tzw.

Raport6w Pileckiego. Wst4pil do harcerstwa w l9l4 r. Studiowal na Wydziale Rolnym

Uniwersytetu w Poznaniu oraz na Wydziale Sztuk Pigknych Uniwersytetu Stefana Batorego.

Pilecki sNulyl w Wojsku Polskim w latach 1918 - 1921. Dzigki zaslugom w bitwie

warszawskiej oraz czynnemu udzialowi w wyzwoleniu Wilna Witold Pilecki zostal

uhonorowany Krzyaem Walecznych. Podczas [I wojny Swiatowej walczyl w kampanii

wrzesniowej. Byl dow6dc4 plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19. Dywizjonu

Piechoty Armii,,Prusy", nastgpnie w 41. Dywizji Piechoty na przedmieSciu rumufskim.

Pilecki dzialal od 1939 r. w konspiracji. Wsp6lzalo?yl Tajnq Armig Polsk4. Chcial

zorganizowad ruch oporu w obozach koncentracyjnych, zbieral materialy i informacje

dotycz4ce tych miejsc. W tym celu dostal sig do obozu w OSwigcimiu. Pomagal w ucieczkach
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wsp6lwig2ni6w, pisal raporty. W Auschwitz zalozyl Zwi4zek Organizacji Wojskowej,

kt6rego czlonkowie zdobywali zywnoS6, ubranie, pomagali w przekazywaniu wiadomo6ci

rodzinom wigZni6w. Witold Pilecki uciekl z obozu w 1943 r. Bral udzial w Powstaniu

Warszawskim 1944. Mianowano go na rotmistrza. Prowadzil dzialalno66 wywiadowcz4 na

rzecz 2. Korpusu Polskiego we Wloszech. Pilecki zbierul tez informacje o ZoNnierzach

wigzionych w obozach NKWD. Oskarzono go o dzialalno66 wywiadowcz1 na rzecz rz4du

polskiego na emigracji. Witolda Pileckiego skazano na karg Smierci, wyrok wykonano 15

maja 1948 r. w Warszawie. Uniewu2nienie wyroku w sprawie Witolda Pileckiego nast4pilo

dnia I pa1dziemika 1990 roku. Witold Pilecki odznaczony zostal podmiertnie Krzyizem

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1995). Dnia 30 lipca2006 roku, przy obchodach

62 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1944, Prezydent RP - prof. Lech Kaczyfski
przyznal Witoldowi Pileckiemu poSmiertnie Order Orla Bialego.

Na podstawie art. 5 ust. I i 2 ustawy pisma oraz postgpowania s4dowe i

administracyjne w sprawach dotycz4cych ujawnienia w ksiggach wieczystych oraz

uwzglgdnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzgdowych zmiany nazry
dokonanej na podstawie ustawy s4 wolne od oplat, a zmiana nazry dokonana na podstawie

ustawy nie ma wptylw na waznoSd dokument6w zawieraj4cych nazwg dotychczasow4.

JednoczeSnie, na podstawie art.6 ust. 4iart.3 ust.4 ustawy w zwi4zkuzart.9S
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U. 22017 t. poz. 1875 ti.),
pouczam, 2e na zarz4dzenie zastgpcze przysluguje skarga do Wojew6dzkiego S4du

Administracyjnego w Gdarlsku w terminie 30 dni od dnia dorgczenia, wnoszona za

po Sredn i ctwem organu, kt6ry zaska r2one zarzqdzenie wydal.

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich

Otrzymuj4:
l. Rada Miejska w Chojnicach;

2. Burmistrz Miasta Chojnice;

3. a/a.
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