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UCHWAŁA NR XV/182/12
RADY MIASTA MALBORKA
z dnia 23 lutego 2012
w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym
obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Malborku
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - Rada
Miasta Malborka uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów
publicznych oraz dróg wewnętrznych w Mieście Malborku, zwanych dalej „obiektami
miejskimi”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2.
Ustala się zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów
uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim w Mieście Malborku, zgodnie
załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3.
Zasady określone w załącznikach do uchwały mają zastosowanie także w przypadku zmiany
nazwy obiektu miejskiego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.
§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Malborka
Tadeusz Woźny

.
Załącznik Nr 1

Zasady kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich Mieście Malborku
1. Nazwy nadawane są obiektom miejskim, w tym:
a) ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach miasta (w tym drogi
wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych), pasy komunikacyjne w obrębie
osiedli mieszkaniowych, mosty, wiadukty, węzły drogowe, tunele, bulwary, nabrzeża, ciągi
piesze, ulice nie służące do przejazdów itp.,
b) placom, przez które rozumie się również rynki, ronda uliczne, itp.,
c) parkom, skwerom itp.
d) budynkom, których właścicielem jest Miasto Malbork
2. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach nadania nazwy obiektowi
miejskiemu, każdorazowo należy brać pod uwagę następujące kryteria merytoryczne
dotyczące nazewnictwa:
a) zachowanie zgodności z tradycją i dziejami Malborka oraz polskimi regułami
nazewniczymi,
b) utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji Miasta,
c) uwzględnianie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu,
d) wykorzystywanie nazw pochodzących od nazw własnych, pospolitych lub pamiątkowych,
z zachowaniem pomiędzy nimi niezbędnej równowagi, z tym że w miarę możliwości należy
unikać dominacji nazw o charakterze pamiątkowym.
3. Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni.
4. Nazwy nie mogą nastręczać trudności w codziennym używaniu (np. nazwy
wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące wyrażenia obce).
5. Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego.
6. Nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej niż
po upływie 5 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby.
7. Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących.
8. Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych,
uzasadnionych przypadkach.
9. Uchwała w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wymaga ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
10. W przypadku zmiany nazwy informacja o takiej zmianie powinna zostać ogłoszona
w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu Miasta Malborka.

.
Załącznik Nr 2

Zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów
uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim w Mieście Malborku
1. Nadanie nazwy obiektowi miejskiemu następuje w drodze uchwały Rady Miasta
Malborka.
2. Wszczęcie procedury nadania nazwy obiektowi miejskiemu odbywa się na wniosek
lub z urzędu.
3. Wnioski w sprawie nadania nazwy mogą być zgłaszane przez:
a) organy Miasta Malborka,
b) grupę co najmniej 7 radnych Rady Miasta Malborka,
c) grupę co najmniej 50 mieszkańców Malborka posiadające czynne prawo wyborcze
do organów Miasta Malborka,
d) instytucje i organizacje mające siedzibę w Malborku.
4. Wniosek, o którym mowa w pkt 3 powinien zawierać:
a) wskazanie obiektu miejskiego do nazwania,
b) wskazanie wnioskodawcy,
c) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu miejskiego do nazwania,
d) uzasadnienie wniosku, dotyczące obiektu i nazwy
e) informację o charakterze encyklopedycznym, tj. charakterystykę, ważniejsze fakty
z biografii lub historii, ze wskazaniem źródła informacji - w przypadku nadania
nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego,
f) pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu - w przypadku, gdy nadanie nazwy
dotyczy drogi wewnętrznej.
5. Wnioski w sprawie nadania nazwy przekazywane są do właściwej merytorycznie
komórki organizacyjnej/wydziału Urzędu Miasta. Dotyczy to także procedury
wszczętej z urzędu.
6. Podjęcie uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie nadania nazwy obiektowi
miejskiemu wymaga opinii merytorycznej komisji.
7. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna/wydział Urzędu Miasta:
a) zapewnia formalno-techniczną obsługę wniosków i wystąpień z urzędu o nadanie
nazwy obiektowi miejskiemu, w tym występuje o wymagane opinie i dokumenty,
b) przygotowuje projekty uchwał w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wraz
z uzasadnieniem,
c) w przypadku zmiany nazwy ulicy występuje o opinie do osób oraz instytucji
zamieszkałych lub mających siedzibę przy danej ulicy,
d) prowadzi ewidencję nazw obiektów miejskich w mieście,
e) prowadzi rejestr, w którym gromadzone są zgłaszane propozycje nazw obiektów
miejskich,
f) prowadzi planowanie nazewnictwa równolegle z planowaniem przestrzeni miejskiej,
g) przygotowuje zestawienie nadanych i zmienionych w zakończonym roku
kalendarzowym nazw obiektów miejskich i przedkłada Radzie Miasta do dnia
31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy przedkładany jest do zaopiniowania
merytorycznej komisji Rady Miasta.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.7. ust.1. pkt.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu
przestrzennego, gminnych dróg, ulic, mostów, placów.
Zgodnie z art. 18. ust.2. pkt.13 w/w ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi
lub nazw dróg wewnętrznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.).
Do Rady Miasta wpływają wnioski o nadanie nazw ulicom, placom i rondom położonym
na terenie miasta. Uporządkowanie procedury nadawania nazw jest w pełni uzasadnione.
Podanie do publicznej wiadomości treści uchwały poprzez publikację w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, wynika z faktu, że inicjatywę nazewniczą
przyznano mieszkańcom posiadającym czynne prawo wyborcze a nadawanie nazw ulicom,
placom, drogom jest traktowana jako akt prawa miejscowego.

