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Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zakazie
propagowania komunizmu – Rzeszów, 22 czerwca
2017
Znikną pomniki totalitaryzmu



Sejm przyjął nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu, która reguluje kwestie
usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, np. pomników,
gloryfikujących ustrój totalitarny. Nowelizacja przewiduje utworzenie mechanizmów
prawnych, które pozwolą na usunięcie z przestrzeni publicznej budowli gloryfikujących ustrój
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totalitarny. Te kwestie porządkuje już ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Daje ona ogólną definicję propagowania komunizmu i wskazuje
rozwiązania, dzięki którym zakazane zostało nadawanie przez jednostki samorządu
terytorialnego nazw budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej, w tym
drogom, ulicom, mostom i placom, które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje,
wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Ustawa eliminuje
także z przestrzeni publicznej już istniejące symbole ustrojów totalitarnych. W ustawie
z kwietnia ub.r. nie została jednak precyzyjnie uregulowana kwestia usunięcia obiektów
budowlanych o charakterze nieużytkowym, takich jak pomniki, obeliski, popiersia, tablice
pamiątkowe, napisy i znaki. Obecna nowelizacja wprowadza przepis, który określa katalog
obiektów budowlanych niezgodnych z ustawą. Dotyczy to m.in. budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej, pomników, obelisków, popiersi, płyt i tablic pamiątkowych, napisów
i znaków, kopców, kolumn, rzeźb, posągów.

Przepisów ustawy nie stosuje się do pomników niewystawionych na widok publiczny,
znajdujących się na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku, wystawionych
na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej,
naukowej lub o podobnym charakterze, w celu innym niż propagowanie ustroju
totalitarnego, wpisanych samodzielnie albo jako część większej całości
do rejestru zabytków. Proceduralnym zabezpieczeniem stosowania ustawy jest przyznanie
wojewodom kompetencji w zakresie usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny.
Wojewodowie będą wydawać decyzje nakazujące usunięcie zakazanych pomników. Warunkiem
wydania decyzji będzie, podobnie jak w przypadku nazw ulic, pozytywna opinia Instytutu
Pamięci Narodowej. Organem odwoławczym w tych sprawach będzie minister właściwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nowela rozszerza katalog obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, które nie będą mogły nosić nazw propagujących komunizm
lub inny ustrój totalitarny o szkoły i ich zespoły, przedszkola, szpitale, placówki opiekuńczo-
wychowawcze, instytucje kultury i instytucje społeczne. Zgodnie z nowelą Instytut Pamięci
Narodowej będzie miał miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie więcej niż
dwa miesiące na wydanie opinii potwierdzającej niezgodność nazwy budowli, obiektu lub
urządzenia użyteczności publicznej z ustawą.
Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie ustawy
znajduje się pomnik upamiętniający osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące
komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób, usuwa ten
pomnik w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Ustawa wchodzi w życie po upływie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 


