
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 9 listopada 2017 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

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. poz. 744 oraz z 2017 r. poz. 1389) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy położonej w m. st. Warszawie z Ppłk. Wacława 

Szadkowskiego na Mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi m. st. Warszawy.  

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi  

w życie z dniem ogłoszenia.  
 

 

Uzasadnienie 

W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

(Dz. U. poz. 744), zwana dalej „ustawą”. Ustawa  została zmieniona ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r.  

o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1389). 

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy, 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 zmienia w terminie 12 miesięcy od 

dnia jej wejścia w życie. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy 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.  

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy w przypadku niewykonania obowiązku przez właściwy organ jednostki 

samorządu terytorialnego, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1 

ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na podjęcie działań przez organ jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Rada m. st. Warszawy nie wykonała ustawowego obowiązku i nie dokonała zmiany nazwy ulicy  

Ppłk. Wacława Szadkowskiego. Wojewoda zwrócił się, w trybie art. 6 ust. 3 ustawy, do Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii potwierdzającej 

niezgodność nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy z art. 1. Na mocy art. 6 ust. 3 w związku  

z art. 2 ust. 3 ustawy oczekiwanie na opinię wstrzymuje bieg terminu na wydanie zarządzenia zastępczego. 

Opinia IPN wpłynęła do organu nadzoru w dniu 9 listopada 2017 r. (pismo z dnia 9 listopada 2017 r. znak: 

BUW-940-229(2)/17). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r.

Poz. 10104



W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa 

Ppłk. Wacława Szadkowskiego wypełnia normę art. 1 ustawy.  

Wacław Szadkowski (1900-1967), robotnik warszawski, w 1918 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska 

Polskiego. Brał udział w wojnie 1920 r. Po odejściu do cywila pracował w tramwajach miejskich na Woli.  

W 1928 r. wstąpił do Komunistycznej Partii Polski i przyjął pseudonim Wacek. Został aktywnym członkiem 

Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom. Należał do organizacji „Młot i Sierp” oraz 

Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRS. Od 1942 r. był członkiem Polskiej Partii Robotniczej (PPR). Po wojnie został 

zastępcą komendanta w Centrum Szkolenia Oficerów Polityczno-Wychowawczych w Łodzi oraz w Wojskach 

Ochrony Pogranicza.  

Stosownie do brzmienia art. 1 i 6 ust. 1 ustawy wskazać należy, że podstawowym jej założeniem było 

skuteczne wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw propagujących symbole ustrojów totalitarnych, przy 

poszanowaniu miejsc pochówku, grobów i cmentarzy, a także własności prywatnej. Przedsięwzięcie zmiany 

nazw jest jednym z elementów polityki historycznej, jako kategorii historii służącej kształtowaniu świadomości 

historycznej społeczeństwa, w tym świadomości gospodarczej i terytorialnej oraz wzmocnieniu publicznego 

dyskursu o przeszłości w kierunku pielęgnowania więzi narodowych niezależnie od bieżącej polityki państwa. 

Polityka historyczna dotyczy interpretacji faktów, bytów i zdarzeń oraz jest rozpatrywana w kategoriach racji 

stanu społeczeństwa i narodu, jako element mający charakter długofalowy i stanowiący fundament państwa.  

Na mocy art. 6 ust. 2 i 3 ustawy organ nadzoru jest zatem zobligowany do wydania zarządzenia zastępczego 

dokonującego zmiany nazwy z ulicy Ppłk. Wacława Szadkowskiego na ulicę Mjr Hieronima Dekutowskiego 

„Zapory”. 

Hieronim Kazimierz Dekutowski ps. „Zapora” (1918 - 1949) – major, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie, „cichociemny”, dowódca oddziałów partyzanckich AK, i Zrzeszenia WiN, harcerz, „żołnierz 

wyklęty”. W marcu 1943 r. został zaprzysiężony jako cichociemny. Równocześnie otrzymał awans do stopnia 

kaprala podchorążego i przydział do Sekcji Szkolnej Ośrodka Radiowego Sztabu Naczelnego Wodza. We 

wrześniu 1943 r. został zrzucony do okupowanej Polski. W partyzanckich kryjówkach przechowywał  

i uratował wielu Żydów. Objął dowództwo skadrowanej 4. kompanii w 9. Pułku Piechoty Legionów AK  

w Inspektoracie Rejonowym AK „Zamość”. W styczniu 1944 r. został szefem Kedywu w Inspektoracie 

Rejonowym AK Lublin-Puławy i jednocześnie dowódcą oddziału dyspozycyjnego Kedywu. Dzięki połączeniu 

sześciu niewielkich samodzielnych jednostek AK, operujących w różnych rejonach powiatów lubelskiego  

i puławskiego, stworzył najliczniejszy na Lubelszczyźnie oddział partyzancki typu lotnego. W styczniu 1945 r. 

postanowił powrócić do konspiracji, tym razem skierowanej przeciwko komunistom i Sowietom. Nawiązał 

kontakt z Komendą Okręgu AK „Lublin”, po czym objął dowództwo nad grupą dywersyjną i zaczął 

przeprowadzać akcje zbrojne przeciwko funkcjonariuszom NKWD, UB i MO. W lutym 1947 r. formalnie 

zaprzestał prowadzenia akcji zbrojnych. W czerwcu 1947 r. ujawnił się, ale zagrożony aresztowaniem podjął 

próbę przedostania się na Zachód. Został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, w marcu 

1949 r. wykonano na nim karę śmierci.  

Na podstawie art. 5 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, zaś zmiana nazwy dokonana na podstawie 

ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Termin wejścia w życie zarządzenia, ze względu na ważny interes państwa i przytoczoną wyżej argumentację, 

dotyczącą podstawowych założeń ustawy, oraz z uwagi na bezczynność Miasta w zakresie zmiany nazwy, 

czyni zadość zasadom demokratycznego państwa prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1523).  

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), pouczam, że na zarządzenie zastępcze Miastu 

przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia, wnoszona za pośrednictwem organu, który skarżone zarządzenie wydał. 
 

Wojewoda Mazowiecki: 

Zdzisław Sipiera 
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