UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym
obiektom miejskim w Słupsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje
§ 1.
W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom
miejskim w Słupsku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 3168) wprowadza się
następujące zmiany:
1) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z niniejszej uchwały, przy nadawaniu lub zmianie nazw ulic,
placów, dróg wewnętrznych lub innych obiektów miejskich w Słupsku zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Uchwały Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. Konsultacje przeprowadza się przed
przygotowaniem projektu uchwały, o którym mowa w ust. 8.”;
2) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Nie przeprowadza się konsultacji społecznych w przypadku zmiany nazw ulicy, placów, dróg
wewnętrznych lub innych obiektów miejskich w Słupsku w sytuacji, gdy zmiana ta:
1) dotyczy stopnia, tytułu, przydomku lub funkcji i nie powoduje zmiany osoby patrona,
2) wynika ze zmiany zasad pisowni lub konieczności sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
W załączniku nr 2 Uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września
2015 r w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym
i innym obiektom miejskim w Słupsku, określającym zasady postępowania przy nadawaniu lub
zmianie nazw ulic, placów, dróg wewnętrznych lub innym obiektom miejskim w Słupsku, znajduje
się zapis ust. 7, z treści którego wynika, że przy nadawaniu lub zmianie nazw ulic, placów, dróg
wewnętrznych i innych obiektów miejskich w Słupsku zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Słupskiego Regulaminu Konsultacji Społecznych.
Jak wynika z § 5 pkt 2 Słupskiego Regulaminu Konsultacji Społecznych - konsultacje
społeczne przeprowadza się „w sprawach ważnych dla Miasta i jego mieszkańców, w tym m. in. w
sprawie budżetu Miasta, rocznego i wieloletniego Programu współpracy Miasta Słupska z
organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwoju Miasta Słupska oraz strategii branżowych,
nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp., (...)".
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Jak przedstawiono wyżej, Słupski Regulamin Konsultacji Społecznych w sposób ogólny i
szeroko pojęty wskazuje, że konsultacje przeprowadza się w sprawach ważnych dla Miasta i jego
mieszkańców, w tym także w sprawach nadawania nazw ulic, skwerów, placów itp. (katalog
otwarty). W ocenie Prezydenta Miasta Słupska w sprawach dotyczących zmiany nazw ulic, placów,
dróg wewnętrznych i innych obiektów miejskich w Słupsku zasadnym jest utworzenie katalogu
spraw w których nie przeprowadza się konsultacji społecznych, a w szczególności gdy:
1) zmiana nazwy dotyczy stopnia, tytułu, przydomku lub funkcji i nie powoduje zmiany osoby patrona,
2) zmiana nazwy wynika ze zmiany zasad pisowni lub konieczności sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej.
Utworzenie ww. katalogu spraw przyczyni się do znacznego skrócenia procedury opracowania
projektu uchwały w tego typu sprawach.

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem spowoduje, że w sprawach dotyczących
nadawania nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku, w
sposób jednoznaczny określone zostaną sprawy w których nie przeprowadza się konsultacji
społecznych.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Uchwała nie wywoła skutków społecznych i gospodarczych.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Brak.
6. Źródła finansowania.
Nie dotyczy.
………………………….
/podpis sporządzającego/

…………………………..
/podpis dyrektora
wydziału merytorycznego/
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…………………………….
/podpis resortowego
zastępcy prezydenta/
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