Projekt
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI z dnia

2020 r.

w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich w Markach. Na
podstawie art. 18 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730) Rada Miasta Marki uchwala, co
następuje:
Rozdział 1 Przepisy ogólne
§ 1. Uchwała określa zasady kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich oraz szczegółowe zasady
dotyczące trybu występowania z wnioskami w sprawach nazw obiektów miejskich.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)
obiekcie miejskim - należy przez to rozumieć znajdujące się na obszarze Marek:
a)
ulice i place będące drogami publicznymi oraz ich części, a w szczególności: aleje, skrzyżowania
okrężne (ronda), węzły drogowe, dojazdy, tunele, wiadukty, estakady, mosty i inne obiekty mostowe,
b)
drogi wewnętrzne,
c)
inne obiekty, stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym Marek, w szczególności:
place i ciągi piesze lub pieszo-jezdne nie będące drogami publicznymi ani drogami wewnętrznymi,
przez które rozumie się również: rynki, pasaże, przejścia, zaułki, bulwary, nabrzeża, groble i kładki
wykorzystywane jako ciągi piesze lub pieszo-jezdne oraz aleje parkowe,
skwery, parki i ogrody;
2)
właściwej komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Miasta Marki właściwą ds. nazewnictwa
ulic i innych obiektów miejskich.
3)
projekcie uchwały - należy przez to rozumieć projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi
miejskiemu;
Rozdział 2
Zasady kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich
§ 3. Nazwy obiektów miejskich kształtuje się z uwzględnieniem następujących zasad:
1)
zachowania zgodności z zasadami języka polskiego;
2)
zachowania zgodności z tradycją i historią, a zwłaszcza z dziejami Marek;
3)
zachowania jednolitego charakteru nazewnictwa obiektów miejskich w danej części miasta.
§ 4. Nazwy nie mogą zawierać elementów o negatywnym znaczeniu, w tym elementów wulgarnych,
ośmieszających, poniżających lub obrażających uczucia religijne.
§ 5. Nazwy nie powinny być trudne w ich codziennym użyciu.
§ 6. Nazwy nie powinny stanowić powtórzenia nazw już istniejących, chyba że chodzi o nadanie nazwy dla
obiektu miejskiego innego typu. Nazwy nie powinny być podobne do nazw już istniejących w stopniu mogącym
wprowadzać w błąd.
§ 7. Nazwy pamiątkowe pochodzące od nazwisk i określeń osób w tym pseudonimów, nie mogą być nadane
wcześniej niż po upływie pięciu lat od śmierci upamiętnianej osoby. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 8. Burmistrz Marek może poprawić lub doprecyzować zaproponowaną nazwę w zakresie zgodności tej nazwy
z zasadami języka polskiego określonymi we właściwych słownikach, opracowaniach naukowych źródłach oraz
uchwałach Rady Języka Polskiego. Poprawienie lub doprecyzowanie zaproponowanej nazwy nie wymaga
zgody wnioskodawców, jeżeli nie skutkuje merytoryczną zmianą zaproponowanej nazwy.
Rozdział 3
Postępowanie w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu
§ 9. 1. Nadanie nazwy obiektowi miejskiemu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Marki.
2. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu następuje na wniosek:
1)
grupy 50 mieszkańców Marek figurujących w rejestrze wyborców;
2)
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mającej siedzibę w
Markach;
3)
wspólnoty mieszkaniowej lub jej zarządcy - w przypadku obiektu znajdującego się na obszarze
wspólnoty;
4)
właściciela terenu, na którym znajduje się proponowana do nazwania droga wewnętrzna.
5)
klubu radnych Rady Miasta Marki
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6)
Komisji Rady Miasta Marki
7)
Burmistrza Miasta Marki
§ 10. 1. Wniosek o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu składa się do Przewodniczącego Rady Miasta Marki.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
propozycję nazwy oraz wskazanie obiektu i miejsca, któremu ma być nadana nazwa;
2)
pisemną zgodę wszystkich właścicieli - w przypadku, gdy wniosek dotyczy drogi wewnętrznej
niebędącej własnością Gminy Marki lub obiektu powszechnie dostępnego należącego do innych podmiotów,
3)
wskazanie przedstawiciela upoważnionego do kontaktu w pracach nad wnioskiem;
4)
listę osób popierających wniosek zawierającą na każdej stronie przedmiot (tytuł) projektu uchwały, do
którego odnoszą się podpisy na liście, a także tabelę z następującymi danymi: liczba porządkowa, imię,
nazwisko, adres zamieszkania i własnoręczny podpis.
2.
Do wniosku załącza się:
1)
uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały;
2)
informację o charakterze encyklopedycznym dotyczącą upamiętnianej postaci, podmiotu zbiorowego
lub wydarzenia;
3)
załącznik graficzny, który:
a)
określa usytuowanie obiektu w terenie, w tym jego przebieg i zasięg,
b)
umożliwia identyfikację działek ewidencyjnych, w granicach których usytuowany jest obiekt.
§ 11. 1. Przewodniczący Rady Miasta Marki przekazuje wniosek o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu
Burmistrzowi Marek, który prowadzi dalsze prace i zapewnia obsługę organizacyjną oraz techniczną wniosku, a
w szczególności: występuje o niezbędne opinie i zgody w tym oświadczenie lustracyjne z Instytutu Pamięci
Narodowej - w przypadku, gdy wniosek zawiera propozycję upamiętniającą osobę fizyczną, przygotowuje
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz zamieszcza go na stronie www Miasta Marki, a informację o
planowanym nadaniu nazwy ogłasza w formie obwieszczenia w zwyczajowo przyjęty sposób w terminie na co
najmniej 90 dni przez sesją Rady Miasta Marki, podczas której uchwała będzie procedowana.
2. Burmistrz Marek może wprowadzić we wniosku o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu wyłącznie zmiany o
charakterze formalnym, z zastrzeżeniem § 8.
§ 12. 1. W przypadku uzyskania na którymkolwiek z etapów postępowania w sprawie nadania nazwy obiektowi
miejskiemu informacji o braku możliwości nadania nazwy, Burmistrz Marek informuje o tym fakcie
wnioskodawcę i nie nadaje wnioskowi dalszego biegu.
2. W przypadku wniosku niespełniającego wymogów, o których mowa w § 10, Burmistrz Marek wzywa
wnioskodawcę do uzupełnienia braków pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Rozdział 4
Bank Nazw
§ 13. Wskazane w § 9 podmioty, oprócz występowania z wnioskami o nadanie nazw obiektom miejskim, mogą
wnosić do właściwej komisji o wpisanie proponowanych nazw do Banku Nazw. Bank Nazw stanowi rejestr
pozytywnie zaopiniowanych przez właściwą komisję propozycji nazewniczych, które mogą zostać
wykorzystane podczas nadawania nazw obiektom miejskim.
§ 14. 1. Bank Nazw jest prowadzony, aktualizowany i udostępniany przez Burmistrza Marek.
2. Do Banku Nazw wpisuje się z urzędu osoby figurujące w rejestrze Osób Zasłużonych dla Marek i
Honorowych Obywateli Marek.
Rozdział 5
Zniesienie lub zmiana nazwy
§ 15. Zniesienie lub zmianę nazwy dopuszcza się jedynie w wyjątkowych przypadkach.
§ 16. W sprawach zniesienia lub zmiany nazwy zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozdziału 3.
Rozdział 6
Przepisy uchylające, przejściowe i końcowe
§ 18. W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się
przepisy niniejszej uchwały.
§ 19. Traci moc uchwała nr UCHWAŁA NR X/71/2011 RADY MIASTA MARKI z dnia 22 czerwca 2011 r.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Marek.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Uzasadnienie
Dynamiczny wzrost liczby inwestycji mieszkaniowych powoduje powstawanie nowych ulic oraz
obiektów miejskich. Rodzi to konieczność ustanowienia klarownych i jednolitych zasad nadawania im
nazw, nie tylko w warstwie formalnej, ale też merytorycznej.
W ocenie projektodawcy niezbędnym jest więc wprowadzenie zasad nazewnictwa, które pozwolą na
zachowanie zgodności proponowanej nazwy z zasadami języka polskiego, tradycją i historią, w tym z
dziejami Marek oraz jednolitego charakteru nazewnictwa obiektów miejskich w danej części miasta.
Projekt określa również zasady zgłaszania wniosków w sprawie nadania nazwy oraz kolejne etapy
postępowania z wnioskiem. Wprowadza też ważną regułę ogłaszania zamiaru nadania nazwy
obiektowi z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozwoli to na szerszą kontrolę społeczną i zwiększoną
partycypacje mieszkańców w procesie nadawania nazwy.
Ponadto z uwagi na wpływające wnioski w sprawie nadania nazwy obiektowi należy utworzyć Bank
Nazw, który pozwoli sprawnie zarządzać i w sposób przewidywalny planować politykę nazewnictwa
miejskich obiektów.
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