
 

 

                                                  Uchwała nr VII/39/2019 

                                                  Rady Miasta Giżycka 

                                                  z dnia 27 marca 2019 roku 

 
w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom, parkom i innym terenowym obiektom 

publicznym oraz drogom wewnętrznym położonym na terenie Miasta Giżycka. 

 

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

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Giżycka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się zasady nadawania nazw ulicom, placom, parkom i innym terenowym obiektom publicznym oraz 

drogom wewnętrznym na terenie miasta Giżycka. 

 

§ 2. Nadawanie nazwy oznacza również zmianę nazw ulic lub obiektów.  

 

§ 3. 1. Wnioski w sprawach nadania nazw obiektom, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być zgłaszane do 

Przewodniczącego Rady Miasta Giżycka przez: 

1) Burmistrza Miasta Giżycka, 

2) radnego Rady Miejskiej w Giżycku, 

3) grupę mieszkańców Giżycka (min. 100 osób), 

4) instytucję lub organizację mającą siedzibę na terenie miasta Giżycka , 

 

2. Kompletny wniosek w sprawie nadania nazw obiektom, o których mowa w § 2 ust.  

1, zawiera: 

1) propozycję nazwy, 

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

3) uzasadnienie, 

4) zgodę właściciela terenu w przypadku nadawania nazwy drodze wewnętrznej. 

3. Wnioski opiniuje Komisja Spraw Społecznych. 

4. Wnioski zaopiniowane przez komisje kierowane są do Burmistrza Miasta Giżycka, w celu ewentualnego 

przygotowania projektu uchwały. 

 

§ 4. 1. Przy nadawaniu nazw należy uwzględnić: 

1) W pierwszej kolejności tradycje nazewnicze przyjęte w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

i wydarzeń znaczących dla Giżycka i okolic. 

2) położenie ulicy i jej charakter, funkcję gospodarczą, nazwę używaną potocznie, 

3) charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy lub w danym rejonie, 

4) jednolity i uporządkowany charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie ze  szczególnym zwróceniem 

uwagi na dotychczasową tematykę nazewnictwa w danej części miasta. 

2. Nadawane nazwy ulicy: 

1) nie mogą stanowić powtórzenia nazw już istniejących w Gminie Miejskiej Giżycko i Gminie Giżycko, 

2) nie mogą być podobne do nazw już istniejących,  

3) nie mogą zawierać elementów o zabarwieniu dyskryminującym, 

4) nie mogą zawierać w sobie elementów i skojarzeń o pejoratywnym znaczeniu, w tym elementów 

wulgarnych, ośmieszających i poniżających, 

5) nie mogą być nazwami trudnymi w codziennym użytkowaniu, 

6) nazwa nie może przekraczać 35 znaków graficznych. 

3. Nazwy pochodzące od nazwisk nie powinny być nadane wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty 

śmierci upamiętnianej osoby.  

4. Należy unikać nadawania nazw pochodzących od nazwisk osób żyjących. 

5. Nazwy powinny być nadawane zgodnie z zasadami pisowni polskiej, w szczególności: 

1) nazwy posiadające formę przymiotnikową zapisuje się w pierwszym przypadku, 

2) nazwy pochodzące od imion i nazwisk określonych osób zapisuje się w drugim przypadku podając na 



pierwszym miejscu imię. Przy nazwisku lub nazwie dwuczłonowej między wyrazami umieszcza się 

myślnik, 

3) nazwy pochodzące od rzeczowników, nie posiadających formy przymiotnikowej, zapisuje się w drugim 

przypadku, 

4) nazwy pochodzące od wyrazów oraz imion i nazwisk niepolskich, nie posiadających 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. 

6. W przypadku nazw zastrzeżonych należy uzyskać pisemną zgodę dysponującego prawem do tej nazwy. 

 

§ 5. Zmiana istniejącej nazwy na nową może mieć miejsce tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 

§ 6. Miasto Giżycko ponosi koszt wykonania i montażu tablicy z nazwą danej ulicy. 

 

§ 7. Wykononanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 
 

 
Przewodniczący 

    Rady Miejskiej w Giżycku 
     dr Robert Kempa 

 

 


