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                                          U C H W A Ł A  Nr  VII /41/2011 

                                                 Rady Gminy w Siennicy 

                                                z dnia 26 maja 2011 roku 
 

w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym    

                   obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Siennica. 

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

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 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 Gminy w Siennicy postanawia, co następuje: 

                                                

§ 1 
1. Ustala się zasady przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym  

    oraz drogom wewnętrznym na terenie Gminy Siennica. 

2. Postanowienia niniejszej uchwały odnoszące się do nadawania nazw stosuje się    

    również w przypadku zmiany i likwidacji nazw. 

3. Zmiana lub likwidacja nazwy ulicy wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznej    

    z mieszkańcami tej ulicy. 

                                                                                

§ 2 
Nazwy nadawane są: 

1) ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach gminy, w tym drogi 

wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, pasy komunikacyjne w 

obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, wiadukty, węzły drogowe, ciągi piesze itp., 

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

3) parkom. 

 

                                                          § 3 
1. Przy nadawaniu nazwy obiektowi o którym mowa w § 2 należy  brać pod uwagę 

następujące kryteria merytoryczne dotyczące nazewnictwa: 

1) zachowanie zgodności z tradycją i dziejami Siennicy oraz polskimi regułami 

nazewniczymi, 

2) utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji Gminy, 

3) uwzględnienie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu, 

4) wykorzystywanie nazw pochodzących od nazw własnych, pospolitych lub 

pamiątkowych, zachowując przy tym pomiędzy nimi niezbędną równowagę. 

2. Przy nadawaniu nazw ulicom należy uwzględnić: 

1) położenie ulicy i jej charakter topograficzny lub funkcję gospodarczą, 

2) charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy lub w danym rejonie. 

3. Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu ( np. nazwy wielowyrazowe, niejasne 

lub stanowiące wyrażenia obce). 

4. Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego oraz zawierać w sobie 

elementy i skojarzenia o ujemnym znaczeniu. 

5. Nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 

5 lat od daty śmierci upamiętnianej osoby. Dopuszcza się odstąpienie od tego warunku 

jeżeli z uzasadnionym wnioskiem o takie odstępstwo wystąpi Wójt Gminy. 
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6. Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw już istniejących na terenie miejscowości, dla 

której jest nadawana nazwa. 

7. Nazwy należy nadawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni. 

 

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

                                          

§ 5 
Wnioski w sprawie nadania nazwy mogą być zgłaszane przez: 

1) Wójta Gminy Siennica, 

2) komisje Rady Gminy w Siennicy, 

3) instytucje, organizacje i stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy Siennica, 

4) mieszkańców miejscowości, w liczbie co najmniej 15 osób, posiadających czynne 

prawo wyborcze do organów gminy. 

 

                                                         § 6 
1. Wniosek w sprawie nadania nazw obiektom o których mowa w  §  2 powinien zawierać: 

1) wskazanie wnioskodawcy, 

2) wskazanie miejsca i obiektu, któremu ma być nadana nazwa wraz ze szkicem 

sytuacyjnym, 

3) propozycja nazwy, 

4) uzasadnienie, 

5) zgoda właściciela terenu w przypadku nadawania nazwy drodze wewnętrznej. 

2. Wnioski o nadanie nazwy przekazywane są do właściwej merytorycznie komórki 

organizacyjnej. 

3. Wnioski o nadanie nazwy wymagają zaopiniowania przez komisje Rady Gminy                       

w Siennicy. 

                                                                  

                                                              § 7 
Po podjęciu przez Radę Gminy w Siennicy  uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi 

gminnemu, Wójt Gminy podejmuje działania celem: 

1) oznakowania obiektu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z nazwą, 

2) wprowadzenia nowej nazwy do właściwej ewidencji prowadzonej w Urzędzie Gminy. 

 

                  § 8 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

                                                    

                                                                    § 9 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 


