Uchwała Nr XLIII/402/10 Rady Miasta Bochni

UCHWAŁA Nr XLIII/402/10
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie: zasad i trybu nadawania i zmieniania nazw ulic, placów i obiektów
publicznych na terenie Gminy Miasta Bochnia.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
O samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z
późn.zm.)
Rada Miasta Bochnia
uchwala
co następuje:

§ 1. Nadawanie nazw ulicom, placom i innym obiektom znajdującym się na
terenie miasta Bochnia odbywa się według określonych niŜej zasad.
§ 2. Nazwy nadawane są:
1) drogom publicznym oraz drogom wewnętrznym, przez które rozumie się ulice, aleje i
inne drogi w granicach miasta, ciągi komunikacyjne w obrębie osiedli
mieszkaniowych, zaułki;
2) placom, rondom;
3) parkom, skwerom i innym terenom zielonym;
4) obiektom uŜyteczności publicznej, będącym w posiadaniu jednostek organizacyjnych
Gminy Miasta Bochni.

§ 3. 1. Nazwy, o których mowa w § 2, winny:
1) odwoływać się do waŜnych wydarzeń, postaci historycznych, zwłaszcza tych
związanych z dziejami miasta, cech charakterystycznych dla danej ulicy, placu lub
obiektu;
2) pozostawać w zgodności z lokalną tradycją i zasadami pisowni polskiej;
3) być akceptowane społecznie;
4) wraz z nazwami sąsiednich ulic tworzyć spójny i logiczny ciąg nazewniczy.
2. Nadawane nazwy nie mogą powtarzać się lub nawiązywać do nazw
juŜ istniejących, nie mogą być trudnymi w codziennym uŜytku (wielowyrazowe, niejasne,
obce), nie mogą teŜ być ośmieszające lub poniŜające.
§ 4. Nazwy pochodzące od nazwisk osób nadaje się nie wcześniej, niŜ po
upływie 5 lat od śmierci upamiętnianej osoby a w szczególnych przypadkach nie wcześniej
niŜ po upływie 2 lat.

1)
2)
3)
4)
5)

§ 5. Wnioski w sprawie nadania nazwy mogą być zgłaszane przez:
organy i jednostki samorządowe Bochni;
klub lub grupę radnych (minimum 3 osoby);
mieszkańców Bochni (minimum 25 osób);
instytucje, organizacje i stowarzyszenia mające siedzibę w Bochni;
inne podmioty fizyczne lub prawne, które wykaŜą związek wnioskowanej nazwy z
miastem Bochnią.
§ 6. 1. Wniosek powinien zawierać:
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propozycję nazwy;
wskazanie ulicy (placu, obiektu);
szkic sytuacyjny;
uzasadnienie nazwy.
2. Wnioski w sprawie nadania nazwy naleŜy składać do Urzędu Miasta
Bochnia lub Biura Rady Miasta Bochnia. W przypadku wniosków składanych przez grupy osób
do wniosku naleŜy załączyć listę z nazwiskami osób zgłaszających i ich danymi osobowymi
(adres, numer dokumentu toŜsamości, podpis, telefon kontaktowy).
3. Wnioski analizuje i opiniuje Komisja Kultury w składzie poszerzonym
o przedstawicieli instytucji miejskich oraz organizacji właściwych dla oceny zasadności
złoŜonego wniosku i w terminie do 2 miesięcy od daty złoŜenia wniosku w sprawie nadania
nazwy, informuje wnioskodawców o sposobie jego rozpatrzenia.
4. Po zasięgnięciu pisemnej opinii zarządu właściwego osiedla,
uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli terenów, na których zlokalizowana jest droga
wewnętrzna i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o nadanie nazwy, Przewodniczący Komisji
Kultury na najbliŜszej sesji informuje Radę Miasta, Burmistrza, oraz mieszkańców miasta o
zamiarze nadania nazwy, poddając ją w ten sposób konsultacji społecznej.
5. W przypadku pozytywnego wyniku konsultacji społecznych, Rada
Miasta na kolejnej sesji podejmuje stosowną uchwałę w sprawie nadania nazwy.

§ 7. Za przygotowanie uchwały, jej ogłoszenie i inne działania administracyjne
związane z nadaniem nazwy, oznakowaniem ulic, obiektów i ich ewidencją, odpowiedzialny
jest Burmistrz Miasta Bochnia.
§ 8. Zmiana nazwy dokonywania jest według zasad i trybu wymaganego przy
nadawaniu nazwy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia.

Przewodniczący Rady Miasta
Ryszard NAJBAROWSKI
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