DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 25 kwietnia 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Poz. 1692

Data: 25.04.2016 15:13:46

UCHWAŁA NR XV/123/2016
RADY MIASTA KRASNYSTAW
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym na
terenie Miasta Krasnystaw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515, z późn. zm.), Rada Miasta Krasnystaw uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się zasady nadawania nazw ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym na terenie Miasta
Krasnystaw w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą.
§ 2. 1. Nazwy nadawane są:
1) ulicom, przez które rozumie się również drogi w granicach miasta, w tym drogi wewnętrzne w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.);
2) placom, przez które rozumie się również rynki i ronda uliczne;
3) parkom, skwerom.
2. Przy nadawaniu nazwy lub zmianie nazwy obiektu, o którym mowa w ust. 1 należy kierować się
następującymi kryteriami:
1) zachowanie zgodności z tradycją, historią i kulturą Polski, Regionu, Miasta i jego mieszkańców;
2) utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji Miasta;
3) uwzględnianie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu;
4) wykorzystywanie nazw pochodzących od nazw własnych, pamiątkowych.
3. Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni.
4. Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące
wyrażenia obcojęzyczne).
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 już istniejących.
§ 3. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania lub zmiany nazwy obiektu może odbywać na wniosek:
1) Burmistrza Krasnegostawu;
2) Komisji Rady Miasta Krasnystaw;
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3) Grupy co najmniej 100 mieszkańców Miasta Krasnystaw, posiadających czynne prawo wyborcze do
organów Miasta.
§ 4. 1. Wniosek w sprawie nadania lub zmiany nazwy powinien zawierać :
1) wskazanie wnioskodawcy;
2) wskazanie obiektu do nazwania;
3) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu do nazwania;
4) uzasadnienie wniosku;
5) propozycję nazwy;
6) informację o charakterze encyklopedycznym, w szczególności charakterystykę, ważniejsze fakty z biografii
lub historii, ze wskazaniem źródła informacji.
2. Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy obiektu wymaga zaopiniowania przez właściwą komisję Rady
Miasta.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Edward Kawęcki

