
UCHWAŁA   NR   XXIV/ 128 /2012
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2012  ROKU

w sprawie:  procedury nadawania nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym 
oraz parkom i skwerom na terenie gminy Borek Wielkopolski.

               Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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 2007r. Nr 
19, poz. 115 z późn zm.)  Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nadanie nazwy ulicy, placowi, drodze wewnętrznej oraz parkowi następuje 
w drodze uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
2. Postanowienie niniejszej uchwały odnoszące się do nadawania  nazw stosuje 
się również w przypadku zmiany nazwy istniejącej.

§ 2. Nazwy nadawane są:
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, ciągi piesze,
2) placom, przez które rozumie się również rynki, ronda uliczne,
3) parkom i skwerom.

§  3.1.Przy  ustalaniu  nazwy  obiektu  należy  kierować  się  w  szczególności 
następującymi zasadami:
1) zgodność nazwy z tradycją i historią Borku Wlkp.
2) zgodność z zasadami pisowni polskiej,
3) utrzymanie nazw utrwalonych w tradycji gminy/miasta,
4) uwzględnienie  cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu,
5) wykorzystanie  nazw  pochodzących  od  nazw  własnych,  pospolitych  lub 
pamiątkowych z zachowaniem pomiędzy nimi niezbędnej równowagi. 
2. Proponowane nazwy:
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1)  nie  mogą  być  powtórzeniem nazw istniejących  ani  też  nazw o  podobnym 
znaczeniu,  pisowni  lub brzmieniu  wyrazów występujących  już w istniejących 
nazwach,
2) nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. wielowyrazowe, niejasne lub 
stanowiące wyrażenia obce), 
3)  nie  mogą  mieć  charakteru  ośmieszającego,  wulgarnego,  poniżającego  lub 
dyskryminującego,
4) pochodzące od nazwisk lub pseudonimów osób nie powinny być nadawane 
wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby. Dopuszcza 
się nadanie nazwy przed upływem 5 lat od śmierci upamiętnianej osoby, jeżeli 
z uzasadnionym wnioskiem o takie odstępstwo wystąpi Burmistrz Borku Wlkp.
3. Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych, 
uzasadnionych przypadkach.
4. W przypadku zmiany nazwy istniejącej informacja o takiej zmianie powinna 
zostać ogłoszona na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp.

§ 4. Wszczęcie procedury nadania nazwy następuje na wniosek lub z urzędu.

§ 5. Inicjatywa w sprawie nadania nazwy przysługuje:
1) Burmistrzowi Borku Wlkp,
2) Komisjom Rady Miejskiej,
3) organom jednostek pomocniczych, na których zlokalizowany jest obiekt,
4) grupie  co  najmniej  15  osób  posiadających  czynne  prawo  wyborcze  do 
organów miasta,  wraz z pisemnym poparciem wniosku przez co najmniej  100 
mieszkańców gminy Borek Wlkp,
5) osobom  prawnym  lub  jednostkom  organizacyjnym  nie  posiadającym 
osobowości prawnej mającym siedzibę w Gminie Borek Wlkp. wraz z pisemnym 
poparciem wniosku przez co najmniej 100 mieszkańców. 

§ 6. Wniosek w sprawie nadania nazwy obiektowi powinien zawierać:
1) wskazanie wnioskodawcy,
2) wskazanie obiektu, który ma być nazwany,
3) szkic sytuacyjny z wskazaniem obiektu do nazwania,
4) propozycje nazwy,
5) dotychczasową nazwę obiektu w razie jego zmiany,
6) uzasadnienie wniosku,
7) informację o charakterze encyklopedycznym, tj. charakterystykę, ważniejsze 
fakty z biografii lub historii, ze wskazaniem źródła  informacji – w przypadku 
nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego, 
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8) pisemną  zgodę  wszystkich  właścicieli  lub  współwłaścicieli  działek, 
w przypadku,  gdy nadanie  nazwy dotyczy drogi  wewnętrznej  nie  stanowiącej 
własności Gminy Borek Wlkp.

§ 7. Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy obiektu należy złożyć w Urzędzie 
Miejskim w Borku Wlkp.

§ 8.1. Wnioski  przekazywane są Przewodniczącemu Rady, który kieruje je do 
Komisji Rady celem zaopiniowania.
2. Po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii,  o  której  mowa  w  ust.  1  właściwa 
merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego:
1)  zapewnia  formalno-techniczną  obsługę  wniosków  i  wystąpień  z  urzędu 
o nadanie nazwy obiektowi, w tym występuje o wymagane opinie i dokumenty,
2) występuje o pisemną zgodę właścicieli gruntów, na których usytuowana jest 
droga  gdy  nadanie  nazwy  dotyczy  drogi  wewnętrznej  stanowiącej  własność 
prywatną – w przypadku gdy nadanie następuje z urzędu, 
3)  przygotowuje  projekty  uchwał  w  sprawie  nadania  nazwy  obiektowi  wraz 
z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym do uchwały.

§ 9. Uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi są ogłoszone w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§  11.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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