Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom,
drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) ogłasza się, w załączniku do
niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom
wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (Dziennik Urzędowy Województwa
Pomorskiego z 2017 r., poz. 236) z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XII/200/19
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu
nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (Dziennik
Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 5327).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje
§ 3 uchwały Nr XII/200/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad
stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom
miejskim w Słupsku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 5327), który
stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.”.
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Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ....................................
Uchwała Nr XV/158/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym
i innym obiektom miejskim w Słupsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2016 r., poz. 446, poz. 1579).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady kształtowania nazewnictwa ulic i innych obiektów miejskich w Słupsku, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2.
Ustala się zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków w sprawie nadania lub zmiany
nazwy ulicy lub innego obiektu miejskiego w Słupsku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/158/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 września 2015 r.
Zasady kształtowania nazewnictwa ulic, placów, dróg wewnętrznych i innych obiektów
miejskich w Słupsku.
1. Nazwy nadawane są:
1) ulicom, przez które rozumie się również aleje,
2) drogom w granicach miasta (w tym drogom wewnętrznym
publicznych) i ciągom pieszym,

w rozumieniu ustawy o drogach

3) placom publicznym, przez które rozumie się również rynki stanowiące własność publiczną,
4) rondom ulicznym,
5) parkom i skwerom stanowiącym własność publiczną.
2. Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami języka polskiego ustalonymi w obowiązujących
przepisach prawa.
3. Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub
stanowiące wyrażenia obce).
4. Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego.
5. Osoba upamiętniana powinna mieć zasługi dla społeczności lokalnej, dla miasta lub kraju.
6. Maksymalna długość nazwy ulicy, drogi i placu publicznego, łącznie ze spacjami pomiędzy
wyrazami, nie może być dłuższa niż 30 znaków.
7. Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących lub być do nich podobne w sposób mogący
wprowadzić w błąd przy ich stosowaniu.
8. Nowe nazwy powinny, w miarę możliwości, nawiązywać tematycznie do nazw już istniejących
w danym rejonie miasta. Zasada ta nie obowiązuje na nowych terenach zurbanizowanych, na których
dotychczas nie ustalono żadnej nazwy.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/158/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 września 2015 r.
Zasady postępowania przy nadawaniu lub zmianie nazw ulic, placów, dróg wewnętrznych lub
innym obiektom miejskim w Słupsku.
1. Wszczęcie procedury nadania lub zmiany nazwy odbywa się na wniosek zainteresowanych lub
z inicjatywy Prezydenta Miasta Słupska.
2. Wnioski w sprawie nadania lub zmiany nazwy mogą być zgłaszane przez:
1) grupę co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej w Słupsku,
2) Komisję Rady Miejskiej w Słupsku,
3) grupę co najmniej 5 pełnoletnich osób zameldowanych w Słupsku, wraz z pisemnym poparciem
wniosku przez co najmniej 50 pełnoletnich osób zameldowanych w Słupsku,
4) osoby prawne, instytucje i organizacje mające siedzibę w Słupsku, jeżeli wniosek ten popiera co
najmniej 40 pełnoletnich osób zameldowanych w Słupsku,
5) właścicieli prywatnych dróg wewnętrznych w odniesieniu do tych dróg.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać:
1) wskazanie obiektu miejskiego do nazwania np. ulicy, ronda itd.
2) szczegółowy opis położenia obiektu miejskiego umożliwiający jego jednoznaczną lokalizację lub
mapę z lokalizacją obiektu miejskiego do nazwania, jeżeli wniosek dotyczy konkretnego obiektu,
3) uzasadnienie wniosku,
4) informację o charakterze encyklopedycznym, tj. charakterystykę, ważniejsze fakty z biografii lub
historii, ze wskazaniem źródła informacji - w przypadku, gdy wniosek zawiera propozycję nazwy
upamiętniającej, odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego,
5) pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu - w przypadku, gdy nadanie lub zmiana nazwy
dotyczy prywatnej drogi wewnętrznej,
4. Wnioski w sprawie nadania lub zmiany nazwy przekazywane są do właściwej merytorycznie
komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Słupsku prowadzącej sprawy z zakresu nazewnictwa
ulic, która zapewnia ich formalno-techniczną obsługę. Dotyczy to także procedury wszczętej
z inicjatywy Prezydenta Miasta Słupska.
5. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego, o której mowa w ust. 4,
sprawdza spełnienie wymogów formalnych określonych w ust. 2-3 niniejszego załącznika oraz
w ust. 2-8 załącznika nr 1 do uchwały. Wnioski niespełniające tych kryteriów pozostawia się bez
rozpatrzenia, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.
6. Wniosek spełniający kryteria określone w ust. 2-3 niniejszego załącznika oraz w ust. 2-8
załącznika nr 1 do uchwały wymaga zaopiniowania przez Komisję lub Komisje Rady Miejskiej
w Słupsku właściwe do spraw nazewnictwa ulic i innych obiektów miejskich. Właściwą Komisją jest
ta, do której Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku skieruje wniosek do zaopiniowania.
71) . Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z niniejszej uchwały, przy nadawaniu lub zmianie
nazw ulic, placów, dróg wewnętrznych lub innych obiektów miejskich w Słupsku zastosowanie mają
1) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XII/200/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy
nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku.
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odpowiednie przepisy Uchwały Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. Konsultacje przeprowadza się przed
przygotowaniem projektu uchwały, o którym mowa w ust. 8.
7a2) . Nie przeprowadza się konsultacji społecznych w przypadku zmiany nazw ulicy, placów, dróg
wewnętrznych lub innych obiektów miejskich w Słupsku w sytuacji, gdy zmiana ta:
1) dotyczy stopnia, tytułu, przydomku lub funkcji i nie powoduje zmiany osoby patrona,
2) wynika ze zmiany zasad pisowni lub konieczności sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
8. W przypadku, gdy wniosek dotyczący nadania lub zmiany nazwy konkretnego obiektu
miejskiego zostanie pozytywnie zaopiniowany przez co najmniej jedną Komisję Rady Miejskiej
w Słupsku, właściwa merytorycznie komórka przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania lub
zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu miejskiego wraz z uzasadnieniem.
9. Jeżeli pozytywnie zaopiniowany przez co najmniej jedną Komisję, wniosek dotyczy
nie wydzielonego geodezyjnie obiektu miejskiego, właściwa komórka organizacyjna przed
przygotowaniem projektu uchwały:
1) poinformuje wnioskodawcę o konieczności dokonania odpowiedniego podziału geodezyjnego,
jeżeli wniosek dotyczy nadania nazwy prywatnej drodze wewnętrznej;
2) wystąpi do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Słupsku, prowadzącej
sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami, o zlecenie opracowania odpowiedniej
dokumentacji niezbędnej do wydzielenia obiektu miejskiego, jeżeli obiektem tym jest: ulica,
droga lub plac publiczny.
10. Wnioski, które otrzymały wyłącznie negatywne opinie, właściwa merytorycznie komórka
organizacyjna pozostawia bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
11. Niewykorzystane propozycje nazw obiektów miejskich, pozytywnie zaopiniowanych przez co
najmniej jedną Komisję Rady Miejskiej w Słupsku wykorzystywane będą, jeżeli zaistnieje potrzeba
nadania nazwy ulicy lub innemu obiektowi miejskiemu, a brak będzie wniosku w tej sprawie.

2) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XII/200/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy
nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku.
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