Zarządzenie Nr GD/0151/449/09
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw
ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym w Jaworznie
oraz w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Nazewnictwa Obiektów Publicznych.
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
W celu stworzenia warunków do uporządkowanego i racjonalnego kształtowania nazewnictwa ulic,
placów i innych terenowych obiektów publicznych w Jaworznie, zwanych dalej "obiektami miejskimi",
powołuję Miejski Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych, zwany dalej „Zespołem”.
§2
Zespół jest ciałem opiniodawczym i kieruje się w swoich pracach zasadami opisanymi w załączniku
Nr 1 niniejszego zarządzenia.
§3
Zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał w sprawie
nadawania nazw obiektom miejskim w Jaworznie reguluje załącznik Nr 2 niniejszego zarządzenia.
§4
Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Sekretarz Miasta, a stałymi członkami Zespołu
są: Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Jaworznie wraz z pracownikiem
odpowiedzialnym merytorycznie za prowadzenie nazewnictwa obiektów miejskich, Dyrektor Muzeum
Miejskiego w Jaworznie oraz przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.
§5
Do prac w Zespole zapraszani są: Radni Rady Miejskiej w Jaworznie, poloniści, historycy,
przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie Jaworzna.
§6
Tryb pracy Zespołu określi Przewodniczący w stosownym regulaminie, natomiast obsługę
organizacyjno-techniczną dla Zespołu zapewnia Wydział Geodezji i Kartografii.
§7
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Jaworzna.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie po z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr GD/0151/449/09
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Zasady kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich w Jaworznie.
1. Nazwy nadawane są:
a) 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, zjazdy, dojazdy, ciągi piesze, przejścia, zaułki,
ulice nie służące do przejazdów itp.,
b) placom, przez które rozumie się również rynki, ronda uliczne itp.,
c) parkom, skwerom itp.
2. Przy opiniowaniu i podejmowaniu decyzji w sprawach nadania nazwy obiektowi miejskiemu
każdorazowo należy brać pod uwagę następujące kryteria merytoryczne dotyczące
nazewnictwa:
a) zachowanie zgodności z tradycją i historią Jaworzna oraz polskimi regułami nazewniczymi,
b) utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji miasta,
c) uwzględnianie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu,
d) wykorzystywanie nazw pochodzących od nazw własnych, pospolitych lub pamiątkowych,
z zachowaniem pomiędzy nimi niezbędnej równowagi z tym, że w miarę możliwości należy
unikać dominacji nazw o charakterze pamiątkowym.
3. Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni.
4. Nazwy nie powinny być trudne w codziennym użyciu ( np. nazwy wielowyrazowe, niejasne
stanowiące wyrażenia obce).
5. Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego.
6. Nazwy pochodzące od nazwisk 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 dnia śmierci upamiętnianej osoby, jeżeli z uzasadnionym wnioskiem o takie
odstępstwo wystąpi Prezydent Miasta Jaworzna.
7. Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących.
8. Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych
przypadkach i wymaga procedury zgodnej z zasadami postępowania przy rozpatrywaniu
wniosków i przygotowaniu projektów uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom
miejskim w Jaworznie.
9. Uchwała w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
10. Informacja o nadaniu nazwy powinna zostać podana do publicznej wiadomości poprzez
publikację w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr GD/0151/449/09
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 4 grudnia 2009 r.

Zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów
uchwał w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim w Jaworznie.
1. Nadanie nazwy obiektowi miejskiemu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej
w Jaworznie.
2. Wszczęcie procedury nadania nazwy obiektowi miejskiemu odbywa się na wniosek
lub z urzędu.
3. Wnioski w sprawie nadania nazwy mogą być zgłaszane przez:
a) Prezydenta Miasta Jaworzna,
b) radnych Rady Miejskiej w Jaworznie,
c) mieszkańców Jaworzna,
d) instytucje i organizacje.
4. Wniosek, o którym mowa w pkt 3 powinien zawierać:
a) wskazanie obiektu,
b) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu miejskiego do nazwania,
c) uzasadnienie wniosku,
d) ewentualnie propozycję nazwy wraz z informacją 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,
e) pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu – w przypadku, gdy nadanie nazwy dotyczy
drogi wewnętrznej.
5. Wnioski w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu kierowane są do Prezydenta Miasta
Jaworzna ( dotyczy to także procedury wszczętej z urzędu), a następnie za pośrednictwem
Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Jaworznie do rozpatrzenia przez Miejski
Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych w Jaworznie.
6. Miejski Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych w Jaworznie, powołany przez Prezydenta
Miasta Jaworzna, wydaje własną opinię i przekazuje dalsze wskazania dotyczące sposobu
jego realizacji.
7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu, po zaopiniowaniu przez
Kolegium Konsultacyjne Prezydenta Miasta Jaworzna i podpisany przez Prezydenta Miasta
Jaworzna, kierowany jest pod obrady Rady Miejskiej w Jaworznie.

