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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 
oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ  

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów 
symboli ustrojów totalitarnych  

 

Senat na 35. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 r. – po przeprowadzonym drugim 
czytaniu – zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 r. ustosunkowały się do 
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 4, 7, 9, 18 i 19 zestawienia 
wniosków i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy o usunięciu 
z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych 
oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, 
zawartymi w druku nr 71 S. 

 

 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Ustawodawczej Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
 (-) Piotr Zientarski (-)Janusz Sepioł 
   
 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów 

i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie projektu ustawy. 

 

Wniosek 
KU, 
KSTAP 
 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy: 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 4, 7, 9, 18 i 19 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 3, 5, 6, 

8, 10-17 i 20-24. 

 

1)  tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”; 

 

Poprawka sen.  
B. Klicha 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 21 i 22 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 6, 12 

i 23. 

 

2)  tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zakazie propagowania ustrojów totalitarnych  przez nazwy dróg, 

ulic, mostów, placów, a także obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3, 6, 12 i 23 należy głosować łącznie. 

 

3)  tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów, szkół i innych 

obiektów symboli ustrojów totalitarnych”; 

 

Poprawka sen. 
W. Dobkowskiego 
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4)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. 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.”; 

 

Poprawka sen.  
B. Klicha 
poparta przez 
połączone komisje 

5)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Nazwy dróg, ulic, mostów, placów, a także obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej nie mogą propagować nazizmu, 

faszyzmu, komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, 

w szczególności poprzez użycie związanych z takim ustrojem nazw 

państw, partii politycznych, organizacji, formacji zbrojnych, wydarzeń, 

nazwisk osób lub dat.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

6)  w art. 1 po wyrazie „placów” dodaje się wyraz „, szkół”; 

 

Poprawka sen. 
W. Dobkowskiego 

7)  skreśla się art. 2;  

 

Poprawka sen. 
B. Klicha 
poparta przez 
połączone komisje 
 

8)  skreśla się art. 2;  

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

9)  art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. 1. Stwierdzenie przez wojewodę nieważności aktu 

nadającego 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 

Poprawka sen. 
B. Klicha 
poparta przez 
połączone komisje 
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niezgodność. 

2. Wojewoda może także zasięgnąć opinii Rady Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawiane są 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia 

doręczenia żądania wojewody.”; 

 

10)  w art. 3 w ust. 1 wyrazy „albo innemu obiektowi” zastępuje się 

wyrazami „, a także obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

11)  w art. 3 w ust. 1 wyrazy „symbole nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub 

innego totalitarnego ustroju” zastępuje się wyrazami „nazizm, faszyzm, 

komunizm lub inny ustrój totalitarny”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

12)  w art. 3 w ust. 1 po wyrazie „placowi” dodaje się wyraz „, szkole”;  

 

Poprawka sen. 
W. Dobkowskiego 

13)  w art. 3: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wojewoda po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stwierdza 

nieważność aktu, o którym mowa w ust. 1 i wzywa właściwy organ do 

nadania nazwy zgodnej z prawem w terminie 3 miesięcy.”, 

b) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

14)  w art. 3 w ust. 4 po wyrazie „zastępcze,” dodaje się wyrazy „w którym 

nadaje nazwę zgodną z prawem,”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

15)  w art. 3 w ust. 4 wyrazy „7 dni” zastępuje się wyrazami „30 dni”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

16)  w art. 3 w ust. 6 po wyrazie „obiektowi” dodaje się wyrazy „lub 

urządzeniu” oraz po wyrazie „obiektu” dodaje się wyrazy „lub 

urządzenia”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
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17)  po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. Do czasu nadania nazwy zgodnej z prawem stosuje się 

nazwę dotychczasową. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa 

w art. 3 ust. 5 i 6.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

18)  dodaje się art. 3a i 3b w brzmieniu:  

„Art. 3a. 1. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia 

się zarządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nie zostanie nadana 

nowa nazwa, a jej nadanie jest konieczne do oznaczania adresów, 

wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę 

zgodną z art. 1. 

2. Do czasu nadania nowej nazwy stosuje się nazwę 

dotychczasową. 

3. Przepisy art. 98 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 

zm.), art. 85 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz 

art. 86 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 3b. Przepisy art. 1–3a stosuje się odpowiednio do nazw 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nadawanych 

przez związki międzygminne i związki powiatów.”; 

 

Poprawka sen. 
B. Klicha 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  art. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„Art. 4. 1. Postępowanie przed sądami i organami administracji 

publicznej w sprawach dotyczących uwzględnienia w księgach 

wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych 

zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy jest wolne od opłat. 

2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu 

Poprawka sen. 
B. Klicha 
poparta przez 
połączone komisje 
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na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. 

Art. 5. 1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy 

niezgodne z art. 1 właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego 

albo związku, o którym mowa w art. 4, zmienia w terminie 2 lat od dnia 

jej wejścia w życie. 

2. Przepisy art. 1–4 stosuje się odpowiednio. 

3. Terminy, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 82 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa rozpoczynają 

bieg po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.”. 

 

20)  w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 

2 w brzmieniu: 

„2. Dokumenty zawierające nazwę zmienioną na podstawie 

niniejszej ustawy zachowują moc i mogą być stosowane do upływu 

okresu na jaki zostały wydane.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

21)  w art. 5 wyrazy „i innych obiektów” zastępuje się wyrazami „, a także 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

22)  w art. 5 wyrazy „symbole nazizmu, faszyzmu, komunizmu lub innego 

totalitarnego ustroju” zastępuje się wyrazami „nazizm, faszyzm, 

komunizm lub inny ustrój totalitarny”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

23)  w art. 5 po wyrazie „placów” dodaje się wyraz „, szkół”; 

 

Poprawka sen. 
W. Dobkowskiego 

24)  w art. 5: 

a) wyrazy „zostaną zmienione w terminie 2 lat od dnia wejścia ustawy 

w życie.” zastępuje się wyrazami „zmienia się do dnia 1 stycznia 

2016 r.”; 

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
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w brzmieniu: 

„2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje 

przewodniczącego rady gminy i wojewodę o nazwach obiektów 

i urządzeń na obszarze gminy niezgodnych z prawem. 

3. Rada gminy wskazuje nazwy, które zostaną zmienione, 

w terminie 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Uchwała wraz 

z uzasadnieniem jest publikowana na stronie internetowej gminy oraz 

w sposób zwyczajowo w gminie przyjęty. 

4. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, 

są opiniowane przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przepis art. 3 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


