
 

 

ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE NR PNIK-I.4102.29.2017 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 13 grudnia 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 inne-

go ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. poz. 744; z 2017 r. poz. 1389) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Ulicy „Lucjana Szenwalda” położonej w mieście Łódź nadaje się nazwę:  „Mieczysława Hertza”. 

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

wym Województwa Łódzkiego. 

Uzasadnienie  

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

nizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmi-

ny, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, zwana dalej ustawą. 

Na podstawie art. 1 ustawy nazwy m. in. dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu 

terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm albo inny 

ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także 

nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesu-

werenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. 

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy m. in.  dróg, ulic, mo-

stów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny 

ustrój totalitarny albo propagujące taki ustrój w inny sposób, organ stanowiący jednostki samorządu terytorial-

nego, zobowiązany był zmienić w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Termin ten upłynął z 

dniem 2 września 2017 r. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy w przypadku niewykonania obowiązku przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wojewoda w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął 

termin dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydaje zarządzenie zastępcze nadając 

nową nazwę drodze, ulicy, itd. 

W związku z upływem terminu wyznaczonego dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy i nie dokonania zmiany na-

zwy ulicy „Lucjana Szenwalda” w mieście Łódź, którą Wojewoda Łódzki uznaje za naruszającą dyspozycję 

art. 1 ustawy, wszczęto procedurę w sprawie nadania nowej nazwy tej ulicy. Pismem z dnia 13 listopada 2017 r. 

wystąpiono do Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

znak: BW-I.020.87.2017,  z wnioskiem o wydanie opinii potwierdzającej niezgodność nazwy ulicy „Lucjana 

Szenwalda”, z art. 1 ustawy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 grudnia 2017 r.

Poz. 5493



Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dnia 8 grudnia 

2017 r. wydał pisemną opinię, znak: BUW-940-422(9)/17, w której potwierdził niezgodność nazwy ulicy „Lu-

cjana Szenwalda” z ustawą. 

Z ww. opinii wynika, że cyt. „Lucjan Szenwald (1909-1944) był działaczem komunistycznym, publicystą i 

poetą, aktywnym członkiem działającej konspiracyjnie  Komunistycznej Partii Polski – sekcji polskiej Między-

narodówki Komunistycznej (Kominternu) z siedzibą w Moskwie. W okupowanym przez ZSRS Lwowie uczestni-

czył w działalności agitacyjnej na rzecz stalinowskiego modelu totalitaryzmu. Zgłosił się jako ochotnik do Ar-

mii Czerwonej. Skierowany do tworzącej się przy Armii Czerwonej I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Od 

1944 r. zajmował się komunistyczną indoktrynacją polityczną żołnierzy jako oficer-wykładowca w Szkole Ofi-

cerów Polityczno-Wychowaczych.”.  

W związku z powyższym, z uwagi na treść art. 6 ust. 2 i 3 ustawy Wojewoda Łódzki uznał za zasadne wy-

danie zarządzenia zastępczego nadającego  ulicy „Lucjana Szenwalda” nazwę „Mieczysława Hertza”. 

Mieczysław Hertz (Ur. 2 I 1870 r. , Warszawa zm. 17 I 1943 r. tamże). Łódzki działacz społeczny i samo-

rządowy, handlowiec. 

Hertz ukończył Wydział Handlowy Politechniki w Rydze (1892). Po powrocie do kraju zamieszkał w Łodzi, 

gdzie założył biuro handlowe, działające w latach 1892-1939. Został członkiem Zarządu Towarzystwa Krze-

wienia Oświaty. 

W okresie I wojny światowej, kiedy Rosjanie opuścili miasto, wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego  

m. Łodzi, jako członek CK Milicji Obywatelskiej. Podczas działalności okupacyjnej Rady Miejskiej, pełnił w 

niej funkcję prezesa Komisji do spraw Ogólnych, generalnego referenta budżetu miejskiego, był też w niej 

przewodniczącym Koła Polskiego. Czynny był również w łódzkich organizacjach kupieckich; m.in. w Stowa-

rzyszeniu Kupców i Izbie Przemysłowo-Handlowej. 

Był też członkiem Polskiego Towarzystwa Teatralnego w Łodzi, autorem dramatu Ananke. Napisał kilka 

prac z dziedziny historii i gospodarki oraz wiele artykułów, zamieszczanych w prasie łódzkiej. Podczas II woj-

ny światowej mieszkał w Warszawie, gdzie został zamordowany. 

W świetle przytoczonych faktów historycznych nie ulega wątpliwości, iż Mieczysław Herz jako osoba za-

służona dla Miasta Łodzi zasługuje na upamiętnienie. 

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. Zmiana nazwy dokonana na podstawie usta-

wy 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 zarządzenie zastępcze Miastu Łódź przysługu-

je skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia, wnoszo-

na za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego. 

  

 Wojewoda Łódzki 

 

Zbigniew Rau 

Otrzymują: 

1. Prezes Rady Ministrów 

2. Rada Miejska w Łodzi 

3. Prezydent Miasta Łodzi 

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

5. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
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