
UCHWAŁA NR LIV/1094/10  

RADY MIASTA KATOWICE  

z dnia 1 marca 2010 r.  

 

w sprawie procedury nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie miasta Katowice. 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 13 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 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 Katowice 

uchwala: 

§ 1.  1. Nadanie nazwy ulicy, placowi bądź parkowi, zwanymi dalej obiektami miejskimi, następuje w drodze uchwały

Rady Miasta Katowice. 

2. Postanowienia niniejszej uchwały odnoszące się  do nadawania nazw stosuje się  również  w przypadku zmiany

i likwidacji nazw.  

§ 2. Nazwy nadawane są: 

§ 3. Wszczęcie procedury nadania nazwy odbywa się na wniosek lub z urzędu.  

§ 4. Inicjatywa w sprawie nadania nazwy przysługuje: 

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 3, powinien zawierać: 

§ 6.  1. Wniosek w sprawie nadania nazwy przekazywany jest do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, który

kieruje go do właściwej komisji Rady Miasta Katowice, celem zaopiniowania. 

2. Po uzyskaniu opinii, o której mowa w ust. 1, wniosek kierowany jest do Prezydenta Miasta Katowice, który: 

§ 7. Po podjęciu przez Radę  Miasta Katowice uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu, Prezydent

Miasta Katowice niezwłocznie podejmuje działania celem: 

§ 8. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach nadania nazwy obiektowi miejskiemu, należy kierować się

w szczególności następującymi zasadami: 

§ 9. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miasta prowadzi rejestr nazw, w którym gromadzone są

zgłaszane propozycje nazw obiektów miejskich.  

§ 10. Uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wymagają  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

§ 11. W przypadku nadania nazwy nowemu obiektowi, zmiany bądź  likwidacji nazwy obiektu, informacja powinna

zostać ogłoszona w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§ 13. Traci moc uchwała nr LII/563/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 5 czerwca 1998r. w sprawie trybu nadawania

i dokonywania zmian nazw ulic, placów oraz osiedli.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) 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 itp., 

2) placom, przez które rozumie się również skwery, ronda, rynki,

3) parkom.

1) Prezydentowi Miasta Katowice,

2) komisjom Rady Miasta Katowice,

3) klubom radnych,

4) grupie co najmniej 3 radnych,

5) przewodniczącemu Rady Miasta Katowice,

6) radom właściwych miejscowo jednostek pomocniczych,

7) grupie co najmniej 15 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta,

8) osobom prawnym, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom oraz kościołom i związkom wyznaniowym

mającym siedzibę na terenie miasta Katowice. 

1) wskazanie wnioskodawcy,

2) wskazanie obiektu, który ma być nazwany,

3) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu miejskiego do nazwania,

4) propozycję nazwy,

5) informacje o charakterze encyklopedycznym; w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu

zbiorowego, biografię lub historię, ze wskazaniem źródła informacji, 

6) uzasadnienie dotyczące obiektu i nazwy.

1) zapewnia formalno-techniczną obsługę wniosków o nadanie nazwy, w tym: 

a) występuje do właściwych instytucji, urzędów oraz innych podmiotów w celu uzyskania biogramu i opinii,

b) bada sytuację terenowo-prawną gruntów, na których ma być usytuowany obiekt mający otrzymać nazwę,

c) występuje o pisemną  zgodę  właścicieli gruntów, na których usytuowana jest droga – w przypadku nadania

nazwy drodze wewnętrznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. 

d) w przypadku zmiany nazwy istniejącej ulicy - występuje o opinie do osób oraz instytucji zamieszkałych lub

mających siedzibę przy danej ulicy. 

2) przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wraz z uzasadnieniem

i załącznikiem graficznym do uchwały. 

1) oznakowania obiektu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami,

2) wprowadzenia nowej nazwy do właściwej ewidencji,

1) utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji miasta,

2) utrzymanie charakteru nazewnictwa ulic w granicach osiedli,

3) uwzględnianie nazw prostych w użyciu,

4) nazwy nie mogą być powtórzeniem nazw już istniejących,

Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Katowice  

 

Marek Chmieliński 
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