
 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR PN.4131.368.2017 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Olsztynie 

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. z 2016r., poz. 744 ze zm.), po uzyskaniu 

opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zarządza się 

co następuje: 

§ 1. Ulicy Mariana Gotowca położonej w mieście Olsztynie nadaje się nazwę Ks. Tadeusza 

Borkowskiego 

§ 2. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Uzasadnienie  

Obowiązująca od 2 września 2016 r. ustawa 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 ze zm.), dalej 

jako: ustawa, wprowadziła w art. 1 ust. 1 regulację, zgodnie z którą nazwy jednostek organizacyjnych, 

jednostek pomocniczych gminy, 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. 

Ustawa w art. 6 ust. 1 nałożyła na właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zmiany, 

w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy nazw 

budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniających 

osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujących 

taki ustrój w inny sposób. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez organy jednostek samorządu 

terytorialnego, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę 

zgodną z art. 1 ustawy. 

W piśmie z dnia 21 września 2017 r. (znak: BPR-0701-20(45)/15) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wskazał, że w ocenie Instytutu nazwa ulicy Mariana 

Gotowca w mieście Olsztynie, podlega zmianie jako wypełniająca normę art. 1 ustawy. 

Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 6 ust. 3 ustawy, Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem z dnia 

23 października 2017 r. wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie o opinię 

potwierdzającą niezgodność nazwy ulicy Mariana Gotowca z art. 1 ustawy. Opinią z dnia 23 listopada 2017 r. 

(znak: BUW-940-297(4)/17), doręczoną Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu dnia 27 listopada 2017 r., 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Poz. 5097



Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdził tę 

niezgodność. W opinii tej wskazano, że: ”W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP wymieniona nazwa 

dotyczy osoby symbolizującej komunizm w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy. Na poparcie powyższego wskazuję, 

co następuje: Marian Gotowiec (1913-1973) był działaczem komunistycznym, w czasie wojny instruktorem 

szkoleniowym Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego „ludowego” Wojska Polskiego, działaczem 

komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej, w okresie stalinizmu wiceministrem Państwowych Gospodarstw 

Rolnych, zastępcą członka KC PZPR, członkiem władz wojewódzkich struktur partii komunistycznej i 

organizacji jej podporządkowanych w Olsztynie”. Mając na uwadze stanowisko wyrażone w opinii Instytutu 

Pamięci Narodowej, które Wojewoda Warmińsko-Mazurski w pełni podziela, należy stwierdzić, że nazwa ulicy 

Mariana Gotowca, ze względu na jego wieloletnią działalność w partii komunistycznej oraz piastowanie funkcji 

zastępcy członka KC PZPR, członka władz wojewódzkich struktur partii komunistycznej i organizacji jej 

podporządkowanych w Olsztynie, jest nazwą wypełniającą dyspozycję przepisu art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 

ustawy. 

W związku z faktem, że Rada Miasta Olsztyna, w terminie wskazanym w art. 6 ust. 1 ustawy, nie zmieniła 

nazwy ulicy Mariana Gotowca, koniecznym stało się wydanie niniejszego zarządzenia zastępczego. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski nadał ulicy nazwę Ks. Tadeusza Borkowskiego. Nazwa ta jest zgodna 

z art. 1 ustawy. 

Tadeusz Jan Borkowski urodził się 27 stycznia 1922 roku w Oszmianie, zmarł 10 lipca 2001 roku w 

Olsztynie - polski duchowny rzymskokatolicki, proboszcz parafii katedralnej w Olsztynie, wikariusz generalny 

diecezji warmińskiej. Był jednym z najdłużej pełniących funkcję proboszczów przy katedrze olsztyńskiej. 

Ksiądz Borkowski z dużym zaangażowaniem zajmował się opieką duszpasterską nad mieszkańcami Olsztyna, 

w szczególności potrzebującymi pomocy i wsparcia. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 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, a zmiana nazwy dokonana na 

podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. 

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), na niniejsze zarządzenie zastępcze przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zarządzenia. 

  

 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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