
 

 

 
WOJEWODA ŚLĄSKI 

 

  

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR NPII.4131.4.3.2018 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 23 lutego 2018 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 "Józefa Magi” (11900) położonej na terenie Gminy Bestwina 

(sołectwo Bestwinka) na całym jej przebiegu, na: "Długą" - "ul. Długa". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia zastępczego powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 

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

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Zarządzenie zastępcze 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.4100.262.2017 z dnia 13 października 

2017 r. zwrócił się do Wójta Gminy Bestwina z prośbą o udzielenie informacji, dotyczącej ulicy "Józefa 

Magi" położonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Bestwinka) tj.: jaką postać upamiętnia ww. nazwa 

ulicy; jaki charakter posiada przedmiotowa droga (publiczna czy wewnętrzna) w rozumieniu ustawy 
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o drogach publicznych; komu przysługuje prawo własności nieruchomości, na których położona jest  

ww. ulica oraz kto i kiedy nadał nazwę tej drodze - w przypadku, gdy była to Rada Gminy Bestwina (Rada 

Narodowa), poproszono o przesłanie Wojewodzie uchwały w sprawie nadania nazwy ww. ulicy wraz 

z uzasadnieniem.  

W odpowiedzi na wyżej wskazaną korespondencję, Wójt Gminy Bestwina pismem Nr ST.720.80.2017 

z dnia 16 października 2017 r. wskazał, że przedmiotowa droga posiada charakter drogi publicznej 

w rozumieniu ustawy o drogach publicznych; nazwa ulicy upamiętnia mieszkańca Gminy Bestwina, a także, 

że nazwę przedmiotowej drodze nadano uchwałą Nr V/12/84 Gminnej Rady Narodowej w Bestwinie z dnia 

29 grudnia 1984 r. w sprawie nazewnictwa ulic w sołectwie Bestwinka. W załączeniu do przedmiotowego 

pisma Wójt Gminy Bestwina przesłał kopię ww. uchwały Nr V/12/84 Gminnej Rady Narodowej 

w Bestwinie z dnia 29 grudnia 1984 r. 

Powyżej wskazanej ulicy "Józefa Magi" w Centralnym Rejestrze Ulic (ULIC) prowadzonym przez 

Główny Urząd Statystyczny nadano identyfikator 11900. 

Wojewoda Śląski realizując wymóg wynikający z art. 2 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy, pismem 

z dnia 20 października 2017 r., Nr NPII.4100.262.2017 zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - o wydanie opinii dotyczącej zgodności nazwy ulicy 

"Józefa Magi" położonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Bestwinka) z art. 1 ustawy. 

W dniu 22 stycznia 2018 r. Wojewodzie Śląskiemu została doręczona opinia z dnia 15 stycznia 2018 r.  

Nr BUWKa-940-237(118)/17 wskazująca, że w opinii Instytutu Pamięci Narodowej nazwa ulicy "Józefa 

Magi" w miejscowości Bestwinka jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy.  

W wyżej wskazanej opinii podniesiono, iż „Józef Maga (1907-1942) urodził się Dankowicach w powiecie 

bielskim. Przed II wojną światową pracował jako robotnik. Od 1933 był działaczem Komunistycznej Partii 

Polski, podporządkowanej stalinowskim strukturom Międzynarodówki Komunistycznej - Kominternu - 

z siedzibą w Moskwie. Po zorganizowaniu Komitetu Dzielnicowego KPP w Dankowicach, Maga został jego 

sekretarzem. Współtworzył również konspiracyjne komórki partyjne m.in. w Starej Wsi, Wilamowicach, 

Bielanach, Brzeszczach czy w kopalni " Silesia" . W tym samym czasie, na początku lat trzydziestych XX w., 

działacze KPP żądali oderwania m.in. Górnego Śląska od Polski pisząc w uchwałach partyjnych, iż KPP 

oświadcza obecnie, po jedenastu latach okupacji polskiej na Górnym Śląsku, wobec narodów całego świata: 

zwycięski ploretariat polski, po obaleniu panowania imperialistycznego burżuazji polskiej, przekreśli 

wszystkie orzeczenia traktatu wersalskiego w stosunku do Górnego Śląska i do Pomorskiego Korytarza, 

zapewni ludności tych ziemi prawo do samookreślenia, aż do oderwania od Polski" .  

W przedmiotowej opinii również wskazano, że Józef Maga „W 1935 r. został aresztowany za 

antypaństwową działalność komunistyczną. Po wyjściu w 1936 r. z więzienia został powołany w skład 

Komitetu Okręgowego KPP. Po wybuchu II wojny światowej, wraz z innymi byłymi członkami KPP utworzył 

w swoim domu w Dankowicach organizację "Koło Przyjaciół ZSRR". Była to komunistyczna struktura 

zajmująca się m.in. kolportowaniem materiałów powielających zasadnicze tezy sowieckiej propagandy. 

Wiosną 1942 r. organizacja ta weszła w skład nowopowstałej komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej. 

Znalazł się Maga w składzie Komitetu Okręgowego PPR w Bielsku. Organizował tam zbrojne oddziały 

komunistycznej Gwardii Ludowej. Z jego inicjatywy zaczęto wydawać komunistyczną gazetę pt. "Trybuna 

Robotnicza". W październiku 1942 r. został zastrzelony przez Niemców w Bestwince.” 

W podsumowaniu ww. opinii wskazano, że „W świetle przytoczonych faktów historycznych nie ulega 

kwestii, iż osoba Józefa Magi stanowi symbol komunizmu, o jakim mowa w art. 1 ust. 1 ustawy. Powyższe 

znajduje dodatkowe odzwierciedlenie w nazwie ulicy, którą wskazana postać upamiętnia. Tym samym nazwa 

ma charakter propagujący komunizm, a co za tym idzie jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy.” 

Wojewoda Śląski w pełni podziela i przyjmuje wnioski płynące z ww. opinii, uznając konieczność 

zmiany nazwy ulicy "Józefa Magi",  jako sprzecznej z art. 1 ust. 1 ustawy. 

Wojewoda Śląski pismem Nr NPII.4100.262.2017 z dnia 16 listopada 2017 r. zwrócił się do Wójta 

Gminy Bestwina z prośbą o podanie propozycji nowej nazwy ww. ulicy, adekwatnej do nazw ulic, które 

położone są w najbliższej okolicy. 

W odpowiedzi Wójt Gminy Bestwina pismem z dnia 21 listopada 2017 r., Nr GiŚ.6625.000002.2017 

zaproponował, aby wskazanej drodze publicznej nadać nazwę ulica „Długa”. Dodatkowo, Wójt Gminy 
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Bestwina w wyżej wskazanym piśmie podniósł, że przesłana propozycja nowej nazwy dla ulicy „Józefa 

Magi” została przedstawiona przez Radę Sołecką Sołectwa Bestwinka.  

Wojewoda Śląski uwzględnił zaproponowaną wyżej nazwę ulicy, gdyż nazwa ulicy "Długa" koreluje 

z pozostałymi nazwami ulic w Gminie Bestwina. 

Reasumując, wydanie zarządzenia zastępczego, w sprawie zmiany nazwy ulicy z „Józefa Magi" na 

„Długą"   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. z 2017 r., 

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 jednostki samorządu terytorialnego. 

   

   

  

 
Wojewoda Śląski 

 

 

Jarosław Wieczorek 

Otrzymują:  

1) Rada Gminy Bestwina, 

2) a/a. 
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