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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     Druk nr 351 
 

VIII  kadencja 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

ORAZ 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 

o senackim projekcie ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 302). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 8 marca 2016 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania. 

 
Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i 

Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 
projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r.  
 

wnoszą: 
 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
Komisje – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawiają na żądanie 

wnioskodawcy następujący wniosek mniejszości: 
 
 

W art. 6 w ust. 1 wyrazy „12 miesięcy” zastąpić wyrazami „5 lat”. 
– poseł M. Suchoń 

 
 
 



 
 
Warszawa, dnia 16 marca 2016 r. 
 
 
  Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji  
Samorządu Terytorialnego Administracji i Spraw 
   i Polityki Regionalnej Wewnętrznych 
 
/-/Andrzej Maciejewski  /- /Arkadiusz Czartoryski 
 
 
                                                    Sprawozdawca 

 
/-/Jarosław Krajewski 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 

nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

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. 

Art. 2. 1. Stwierdzenie przez wojewodę nieważności uchwały nadającej 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 

niezgodność. 

2. Wojewoda może także zasięgnąć opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i 

Męczeństwa. 

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

później jednak niż w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia żądania wojewody. 

Oczekiwanie na opinie wstrzymuje bieg terminu na stwierdzenie nieważności aktu. 

Art. 3. 1. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

rozstrzygnięcia nadzorczego, o którym mowa w art. 2 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. Wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest 

ona zlokalizowana. 

3. Do czasu nadania nowej nazwy stosuje się nazwę dotychczasową. 
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4. Przepisy art. 98, art. 100 i art. 102a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 85, art. 86 i art. 90a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1445 i 1890) oraz art. 86, art. 87 i art. 88a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890) stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 4. Przepisy art. 1–3 stosuje się odpowiednio do nazw budowli, obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej nadawanych przez związki jednostek samorządu 

terytorialnego i związki metropolitalne. 

Art. 5. 1. 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. 

2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność 

dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. 

Art. 6. 1. 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, o którym mowa w art. 4, zmienia 

w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

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

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

miesięcy od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wydanie zarządzenia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, 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 może także zasięgnąć opinii Rady Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa. Przepis art. 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

4. Przepisy art. 3 ust. 2 i 4 oraz art. 5 stosuje się odpowiednio. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 


