DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 23 czerwca 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Wilkiewicz
Data: 23.06.2020 10:57:20

Poz. 2325
UCHWAŁA NR XXIX/567/2020
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, placom i innym obiektom miejskim
oraz drogom wewnętrznym w mieście Kielce
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 i 471) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów publicznych zwanych
dalej „obiektami miejskimi” oraz dróg wewnętrznych w Kielcach, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał
w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim oraz drogom wewnętrznym w Kielcach, stanowiące załącznik
Nr 2 do uchwały.
§ 3. Zasady określone w załącznikach do uchwały mają zastosowanie także w przypadku zmiany nazwy
obiektu miejskiego oraz drogi wewnętrznej.
§ 4. W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się
przepisy niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIII/761/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie
zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom oraz ich zmian w mieście Kielce.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kielce
Kamil Suchański
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/567/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 czerwca 2020 r.
Zasady nadawania nazw obiektom miejskim oraz drogom wewnętrznym w mieście Kielce
1. Nazwy nadawane są obiektom miejskim, w tym:
a) ulicom, przez które rozumie się również ronda, aleje, drogi w granicach miasta ( w tym drogom
wewnętrznym w rozumieniu ustawy o drogach publicznych), pasy komunikacyjne w obrębie osiedli
mieszkaniowych, mosty, wiadukty, tunele, bulwary, ciągi piesze i pieszo-jezdne, przejścia, zaułki, ścieżki
rowerowe, ulice nie służące do przejazdów itp.;
b) placom, parkom, skwerom itp.
2. Nadanie nazwy oznacza również zmianę nazwy obiektu miejskiego oraz drogi wewnętrznej.
3. Nazwy obiektów miejskich oraz dróg wewnętrznych kształtuje się z uwzględnieniem następujących
zasad:
a) zachowanie zgodności z tradycją i historią, zwłaszcza z dziejami Kielc,
b) zachowania zgodności z zasadami języka polskiego,
c) zachowanie oryginalnej pisowni w przypadku nazw pochodzących od wyrazów oraz imion i nazwisk
niepolskich.
4. Nazwy nie mogą zawierać elementów o negatywnym znaczeniu, w tym elementów wulgarnych,
ośmieszających, poniżających, obrażających uczucia religijne oraz o zabarwieniu dyskryminującym.
5. a) Nowe nazwy nie mogą stanowić powtórzenia nazw już istniejących, chyba że chodzi o nadanie
nazwy dla obiektu miejskiego innego typu,
b) nazwy nie powinny być podobne do nazw już istniejących w stopniu mogącym wprowadzać w błąd.
6. Nazwy pochodzące od nazwisk i określeń osób, w tym pseudonimów, nie powinny być nadane
wcześniej, niż po upływie 5 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby.
7. Odstępstwo od reguły, wskazanej w punkcie 6, dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
8. Prezydent Miasta Kielce może poprawić lub doprecyzować zaproponowaną nazwę w zakresie jej
zgodności z zasadami języka polskiego, określonymi we właściwych słownikach, opracowaniach
naukowych i źródłach oraz uchwałach Rady Języka Polskiego. Poprawienie lub doprecyzowanie
zaproponowanej nazwy nie wymaga zgody wnioskodawców, jeżeli nie skutkuje jej merytoryczną zmianą.
9. W przypadku zmiany nazwy informacja o dotychczasowej winna być w miarę możliwości podawana
obok nazwy obowiązującej przez dwa lata od dokonanej zmiany.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/567/2020
Rady Miasta Kielce
z dnia 18 czerwca 2020 r.
Zasady postępowania w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim oraz drogom wewnętrznym
w mieście Kielce
1. Nadanie nazwy obiektowi miejskiemu oraz drodze wewnętrznej następuje w drodze uchwały Rady
Miasta Kielce.
2. Wszczęcie procedury nadania nazwy obiektowi miejskiemu oraz drodze wewnętrznej odbywa się na
wniosek.
3. Wnioski w sprawie nadania nazwy mogą być zgłaszane przez:
a) Prezydenta Miasta Kielce,
b) komisje Rady Miasta Kielce,
c) kluby radnych Rady Miasta Kielce,
d) grupę co najmniej 3 radnych Rady Miasta Kielce,
e) instytucje i organizacje mające siedzibę w Kielcach,
f) właścicieli dróg wewnętrznych, w odniesieniu do tych dróg,
g) grupę mieszkańców Kielc, w liczbie co najmniej 300 osób.
4. Wniosek, o którym mowa w punkcie 3 winien zawierać:
a) wskazanie wnioskodawcy,
b) wskazanie przedstawiciela upoważnionego do kontaktu w pracach nad wnioskiem,
c) propozycję nazwy oraz wskazanie obiektu i miejsca, któremu ma być nadana nazwa,
d) pisemną zgodę wszystkich właścicieli, jeżeli wniosek dotyczy drogi wewnętrznej, niebędącej
własnością Gminy Kielce lub obiektu powszechnie dostępnego, należącego do innych podmiotów.
5. Do wniosku załącza się:
a) uzasadnienie nadania nazwy,
b) informację o charakterze encyklopedycznym( charakterystykę, ważniejsze fakty z biografii lub historii,
ze wskazaniem źródła informacji), dotyczącą upamiętnianej postaci, podmiotu zbiorowego lub wydarzenia,
c) załącznik graficzny, który określa usytuowanie obiektu w terenie, w tym jego przebieg i zasięg oraz
umożliwia identyfikację działek ewidencyjnych w granicach, w których usytuowany jest obiekt,
d) listę osób popierających wniosek.
6. Prezydent Miasta Kielce poprzez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną zapewnia obsługę
administracyjną i techniczną wniosku, w szczególności występuje o niezbędne zgody i opinie, w tym
między innymi o opinię Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce oraz przygotowuje
projekty uchwał.
7. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna:
a) zapewnia formalno – techniczną obsługę wniosków o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu oraz
drodze wewnętrznej, w tym występuje o wymagane opinie i dokumenty,
b) przygotowuje projekty uchwał w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu oraz drodze
wewnętrznej wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym,
c) prowadzi katalog nazw, w którym gromadzone są zgłaszane propozycje nazw obiektów miejskich.
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8. Wniosek o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu oraz drodze wewnętrznej wymaga opinii Zespołu do
spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce.
9. a) W przypadku uzyskania, na którymkolwiek z etapów postępowania w sprawie nadania nazwy
obiektowi miejskiemu lub drodze wewnętrznej, informacji o braku możliwości nadania proponowanej
nazwy, właściwa komórka organizacyjna informuje o tym fakcie wnioskodawcę i nie nadaje wnioskowi
dalszego biegu,
b) w przypadku wniosku niespełniającego wymogów, o których mowa w pkt 4 i pkt 5 wnioskodawca
zostaje wezwany do uzupełnienia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

