UCHWAŁA NR XXIX/159/2016
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2009 z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie rozebrania pomnika
poświęconego żołnierzom Armii Radzieckiej i przeniesienia płyty z inskrypcją oraz gwiazdy
pięcioramiennej na teren Cmentarza Komunalnego
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016
r., poz. 1579) art. 3, ust.1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o
grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z dnia 22 lutego 1994 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLII/242/2009 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie
rozebrania pomnika poświęconego żołnierzom Armii Radzieckiej i przeniesienia płyty z inskrypcją oraz
gwiazdy pięcioramiennej na teren Cmentarza Komunalnego, wprowadza się następujące zmiany:
1) §2 otrzymuje brzmienie: "Dokonać przeniesienia zdemontowanej z pomnika , o którym mowa w §1, płyty z
inskrypcją do Sławieńskiego Domu Kultury".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sławnie nr XLII/242/2009 z dnia 6 sierpnia 2009r., pomnik
poświęcony żołnierzom Armii Radzieckiej, który znajdował się przy ul. Koszalińskiej w Sławnie został w
kwietniu 2016 roku rozebrany, a tablica znajdująca na pomniku, po incydencie jej kradzieży, została
zabezpieczona przez Urząd Miejski w Sławnie. Tablica, która znajdowała się na pomniku, zgodnie z ww.
Uchwałą winna zostać przeniesiona na teren cmentarza wojskowego. Obecnie przeniesienie tablicy jest jednak
zbieżne z dotychczasową opinią Instytutu Pamięci Narodowej oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Opinia przedstawiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasza Kamińskiego jednoznacznie
wskazuje na to, iż obiekty objęte zapisami umowy z dnia 22 lutego 1994 roku pomiędzy Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji
muszą być zarazem miejscami pamięci, jak i spoczynku. Tym samym należy przyjąć, iż umowa
międzynarodowa obejmuje swoim zakresem przedmiotowym wyłącznie obiekty i pomniki będące jednocześnie
cmentarzami wojennymi, na których zostali pochowani żołnierze Armii Czerwonej lub inni obywatele byłego
ZSRR, którzy zginęli w wyniku działań wojennych. Uzasadniony jest także pogląd, iż podobne zapisy znajdujące się w art. 17 Traktatu między Rzeczpospolita Polska a Federacją Rosyjską o przyjaźni i
dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 22 maja 1992 roku - należy odnosić do „miejsc pochówku i pamięci".
Uwzględniając symboliczny charakter upamiętnienia sławieńskiego pomnika, tj. brak lokalizacji na
rzeczywistym miejscu pochówku lub w obrębie cmentarza wojskowego, w dniu 6 czerwca 2016 roku Urząd
Miejski w Sławnie wystosował pismo do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z prośbą o wykreślenie z wykazu obiektów upamiętniających
żołnierzy i partyzantów sowieckich na terenie województwa zachodniopomorskiego pomników znajdujących
się na terenie Miasta Sławna, m.in. Pomnika Wdzięczności ’53 (poz. 292.26 w wykazie). Pismo uzasadniono
tym, iż realizacja uchwały Nr XLII/242/2009 z dnia 6 sierpnia 2009r. jest zbieżna z dotychczasową opinią
Instytutu Pamięci Narodowej oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zatem wykreślenie pomnika
Wdzięczności ’53 z wykazu obiektów upamiętniających żołnierzy i partyzantów sowieckich na terenie
województwa zachodniopomorskiego jest zasadne i ta okoliczność spowodować może nowelizację uchwały
podjętej przez Radę Miejską w Sławnie z dnia 6 sierpnia 2009r., co do ewentualnego przeniesienia tablicy na
cmentarz wojskowy.
W dniu 29 lipca br. do tut. Urzędu wpłynęła odpowiedź od Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Pani Małgorzaty Neumann, która wyjaśnia,
iż kwestia obiektów symbolicznych poświęconych żołnierzom Armii Czerwonej i ich statusu w kontekście
wspomnianej umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej stała się w
2015 roku tematem rozmów między Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa a Ministerstwem Spraw
Zagranicznych. W ich wyniku MSZ dokonał nowej wykładni umowy, na podstawie której ma ona
zastosowanie jedynie do rosyjskich/sowieckich miejsc pochówku, a nie wobec obiektów mieszących się poza
obrębem cmentarzy wojennych lub obiektów nie kryjących szczątków ludzkich. Tym samym wspomniany
wykaz nie jest dokumentem prawnie wiążącym, o którym mowa w art. 2-2 przywołanej umowy z 1994r. – co
jednoznacznie mówi, iż obiekty znajdujące się na terenie Miasta Sławno są uregulowane przez prawo
wewnętrzne RP i pozostają w gestii samorządu lokalnego.
Na początku 2015 roku doszło do incydentu kradzieży gwiazdy pięcioramiennej, znajdującej się na szczycie
monumentu pomnika. W tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Kołobrzegu prowadziła postępowanie i wydała
postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Do chwili obecnej gwiazda nie została odnaleziona.
Po analizie sprawy, radni Rady Miejskiej w Sławnie zadecydowali, aby przedmiotowa tablica została
umieszczona w Sławieńskim Domu Kultury, gdzie stanowić będzie eksponat dla mieszkańców Sławna.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 6
sierpnia 2009r.
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