
          

 

UCHWAŁA Nr XVIII/117/2019 
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE   

z dnia 28 października 2019 r. 
 

w sprawie określenia zasad nadawania nazw ulic, placów, parków, skwerów, rond 
i innych obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Karczew  

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm. 
1
) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.                         

o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) Rada Miejska w Karczewie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się zasady nadawania nazw ulic, parków, placów, skwerów, rond oraz 

innych obiektów publicznych na terenie Gminy Karczew, zwanych dalej "obiektami" oraz 

zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał w 

sprawie nadawania nazw obiektom położonym na terenie Gminy Karczew, w brzmieniu 

stanowiącym Załącznik do uchwały. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Karczewa. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i 1696. 



UZASADNIENIE 

Z inicjatywy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska RM w Karczewie 

zostały określone zasady nadawania nazw ulic, placów, parków, skwerów, rond i innych 

obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Karczew . 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic 

i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy                

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), a także 

wznoszenia pomników . 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ZAŁĄCZNIK   

do UCHWAŁY Nr XVIII/117/2019 

                       RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

   z dnia 28 października 2019 r. 

 

 

ZASADY NADAWANIA NAZW ULIC, PLACÓW, PARKÓW, SKWERÓW, ROND  
I INNYCH OBIEKTÓW PUBLICZNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY 

KARCZEW 
 

1. Przez obiekty publiczne, którym nadawane są nazwy, rozumie się:  

  a) ulice, przez które rozumie się również aleje i drogi w granicach Gminy Karczew, w tym 

drogi wewnętrzne, obiekty mostowe, tunele i węzły drogowe w rozumieniu ustawy o 

drogach publicznych; 

   b) place, przez które rozumie się również skwery, ronda, rynki; 

   c) parki; 

   d) innym obiekty publiczne (hale sportowe, stadiony itp.).  

2. Wniosek o nadanie nazwy obiektu, zwany dalej „wnioskiem”, może zostać zgłoszony 

przez:  

   a) Burmistrza Karczewa;  

   b) Komisje Rady Miejskiej w Karczewie; 

   c) Kluby Radnych Rady Miejskiej w Karczewie; 

   d) Radnego Rady Miejskiej w Karczewie;  

   e) Grupę co najmniej 10 mieszkańców będących mieszkańcami Gminy Karczew, z tym że 

wymóg ten nie ma zastosowania do dróg wewnętrznych, do których stosuje się art. 8 ust. 1a 

ustawy z dnia  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068). 

    f) Instytucje, organizacje i stowarzyszenia mające swoją siedzibę na terenie Gminy 

Karczew.  

3. Wniosek powinien zawierać:  

     a) Wskazanie Wnioskodawcy;  

     b) Wskazanie obiektu, który ma być nazwany;  

     c) Szkic sytuacyjny lub mapkę z lokalizacją umożliwiającą identyfikację położenia obiektu 

do nazwania;  

     d) Propozycję nazwy; 

     e) Uzasadnienie dotyczące nazwania obiektu i wyboru jego nazwy;  

      f) Podpisy osób składających wniosek;  



g) Pisemną zgodę właścicieli terenów, na których jest zlokalizowana droga wewnętrzna w 

przypadku kierowania wniosku w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej.  

4. Wniosek należy adresować do Rady Miejskiej w Karczewie, a Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Karczewie kieruje wniosek do właściwej Komisji, celem jego zaopiniowania.  

5. Komisją właściwą do opiniowania wniosków jest  Komisja d/s Rozwoju Gospodarczego i 

Ochrony Środowiska. 

6. Komisja wydaje opinię w sprawie wniosku. Wniosek zaopiniowany pozytywnie Komisja 

kieruje do Burmistrza Karczewa celem zapewnienia formalno – technicznej obsługi 

wniosku oraz przygotowania projektu uchwały. 

 7. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach wniosków należy kierować się:  

a) Utrzymaniem nazw utrwalonych w tradycji i historii Gminy Karczew i Polski;  

b) Utrzymaniem charakteru nazewnictwa ulic w granicach Gminy Karczew ;  

c) Uwzględnieniem nazw prostych w użyciu;  

d) Nie powtarzaniem nazw już istniejących na terenie Gminy Karczew; 

e) Zachowanie zgodności z polskimi regułami pisowni,  

-  nazwy posiadające formę przymiotnikową pisane są w pierwszym przypadku; 

-  nazwy pochodzące od imion i nazwisk określonych osób pisze się w drugim 

przypadku,  podając na pierwszym miejscu imię, a następnie nazwisko;  

-  inne nazwy pochodzące od rzeczowników, a nieposiadające formy przymiotnikowej, 

pisze się w drugim przypadku;  

-  nazwy pochodzące od wyrazów oraz imion i nazwisk niepolskich, nieposiadających 

formy spolszczonej, powinny zachować oryginalną pisownię, o ile pisane są 
alfabetem łacińskim. W innym przypadku powinny być podane według pisowni 

polskiej z zachowaniem właściwego brzmienia fonetycznego.  

8.  Każdy projekt uchwały o nadaniu lub zmianie istniejącej nazwy na nową może zostać 
poddany pod głosowanie przez Radę Miejską w Karczewie po przekazaniu informacji o 

projekcie uchwały do publicznej wiadomości na dwa tygodnie przed podjęciem poprzez 

publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karczewie, na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz w prasie lokalnej.   

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 


