
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/231/17 

RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów publicznych położonych na 

terenie Gminy Krupski Młyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące zasady kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów publicznych 

położonych na terenie Gminy Krupski Młyn: 

1. Nazwy nadawane są: 

a) drogom (w tym drogom wewnętrznym w rozumieniu ustawy o drogach publicznych) i ciągom pieszym, 

b) placom publicznym, 

c) rondom ulicznym, 

d) parkom, skwerom stanowiącym własność publiczną, 

e) innym obiektom publicznym. 

2. Nazwy należy podać zgodnie z zasadami języka polskiego ustalonymi w obowiązujących przepisach 

prawa. 

3. Nazwy należy nadawać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Nazwy nie powinny być trudne w codziennym użyciu (np.: niejasne lub stanowiące wyrażenia obce). 

5. Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego. 

6. Podmiot zbiorowy lub osoba upamiętniana powinna mieć zasługi dla społeczności lokalnej, regionu bądź 

kraju. 

7. W nazwie upamiętniającej osobę podaje się jedynie nazwisko upamiętnianej osoby, natomiast w uchwale 

o nadaniu nazwy należy podać również imię osoby oraz jej zasługi dla społeczności lokalnej, regionu bądź 

kraju. 

8. Nazwy nie mogą upamiętniać osób żyjących. 

9. Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących lub być do nich podobne w sposób mogący 

wprowadzać w błąd przy ich stosowaniu. 

10. Nowe nazwy powinny nawiązywać tematycznie do nazw istniejących w danym rejonie miejscowości. 

Zasada ta nie obowiązuje na nowych terenach zurbanizowanych, na których dotychczas nie ustalono żadnej 

nazwy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 3903



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

Róża Ochman-Szyguła 
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