URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Geodezji i Katastru

WGK_XIX

NADAWANIE NAZW ULIC, PLACÓW, DRÓG WEWNĘTRZNYCH I INNYCH OBIEKTÓW
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SŁUPSKA
Podstawa prawna:
 art. 18 ust. 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 art. 8 ust. 1a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 Uchwała 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
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o nadanie/ zmianę/ zniesienie nazwy: ulicy, placu, drogi wewnętrznej, ronda, parku, skweru oraz
innego obiektu miejskiego (WGK_31)
Załączniki:
 Mapa (szkic) sytuacyjna, na której należy wskazać lokalizację obiektu miejskiego do nazwania.
 Pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu - w przypadku, gdy nadanie lub zmiana nazwy dotyczy
prywatnej drogi wewnętrznej.
 Lista zawierająca pisemne poparcie wniosku o nadanie nazwy, przez grupę co najmniej 50 pełnoletnich
osób zameldowanych w Słupsku, w przypadku wniosku złożonego przez osoby fizyczne zameldowane w
Słupsku.
 Lista zawierająca pisemne poparcie wniosku o nadanie nazwy, przez grupę co najmniej 40 pełnoletnich
osób zameldowanych w Słupsku, w przypadku wniosku złożonego przez osoby prawne, instytucje
i organizacje mające siedzibę w Słupsku.
II. OPŁATY:
Brak
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Termin uzależniony jest od:
− czasu, w jakim wniosek zostanie zaopiniowany przez odpowiednią do spraw nazewnictwa ulic i innych
obiektów miejskich komisję (bądź komisje) Rady Miejskiej w Słupsku
− daty podjęcia uchwały przez Radę Miasta Słupska
− daty opublikowania uchwały Rady Miasta Słupska w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Geodezji i Katastru – Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 208 i nr 313, tel. (59) 84-88-243, (59) 84-88-411
e-mail: wgk@um.slupsk.pl.
V. ODWOŁANIE:
Brak trybu odwoławczego. Jednakże art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, stanowi że każdy, czyj interes
prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu
administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa – zaskarżyć
uchwałę do sądu administracyjnego.
VI. UWAGI:
 Proponowane nazwy należy podawać zgodnie z zasadami języka polskiego ustalonymi w obowiązujących

przepisach prawa. Nazwy te nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe,
niejasne lub stanowiące wyrażenia obce) i nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego.
 Maksymalna długość nazwy ulicy, drogi i placu publicznego, łącznie ze spacjami pomiędzy wyrazami, nie
może być dłuższa niż 30 znaków. Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących lub być do nich
podobne w sposób mogący wprowadzić w błąd przy ich stosowaniu.
 Nowe nazwy powinny, w miarę możliwości, nawiązywać tematycznie do nazw już istniejących w danym
rejonie miasta. Zasada ta nie obowiązuje na nowych terenach zurbanizowanych, na których dotychczas nie
ustalono żadnej nazwy. Przy nadaniu nazw uwzględnia się zachowanie zgodności proponowanej nazwy
z dotychczasową tematyką nazewnictwa oraz zasadą uporządkowanego charakteru nadawanych nazw
w danej części miasta.
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 Osoba upamiętniana powinna mieć zasługi dla społeczności lokalnej, dla miasta lub kraju.
 Wszczęcie procedury nadania lub zmiany nazwy odbywa się na wniosek zainteresowanych lub z inicjatywy

Prezydenta Miasta Słupska.
 Wniosek może zostać złożony przez:

 Grupę co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej w Słupsku.
 Komisję Rady Miejskiej w Słupsku.
 Grupę co najmniej 5 pełnoletnich osób zameldowanych w Słupsku, wraz z pisemnym poparciem
wniosku przez co najmniej 50 pełnoletnich osób zameldowanych w Słupsku.
 Osoby prawne, instytucje i organizacje mające siedzibę w Słupsku, jeżeli wniosek ten popiera co
najmniej 40 pełnoletnich osób zameldowanych w Słupsku.
 Właścicieli prywatnych dróg wewnętrznych w odniesieniu do tych dróg.
 Jeżeli przedmiotem nazwania jest droga wewnętrzna, niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela/li
gruntów, na których droga się znajduje.
 Wnioski które nie spełniają wymogów formalnych pozostają bez rozpatrzenia, o czym zawiadamia się
wnioskodawcę.
 Wnioski, które spełniają wymogi formalne przedłożone zostają do zaopiniowania odpowiedniej do spraw
nazewnictwa ulic i innych obiektów miejskich komisji (bądź komisjom) Rady Miejskiej w Słupsku. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii co najmniej jednej komisji Rady Miejskiej oraz przeprowadzonych
konsultacjach społecznych, na sesji Rady Miejskiej Prezydent Miasta Słupska przedkłada pod obrady projekt
uchwały w sprawie nadania lub zmiany nazwy ulicy lub innego obiektu miejskiego (wraz z uzasadnieniem).
Uchwała podjęta przez Radę Miasta Słupska, zostaje przekazana do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
w celu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 Wnioski, które otrzymały wyłącznie negatywne opinie, pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając
o tym wnioskodawcę.
 Niewykorzystane propozycje nazw obiektów miejskich, pozytywnie zaopiniowanych przez co najmniej
jedną Komisję Rady Miejskiej w Słupsku wykorzystywane będą, jeżeli zaistnieje potrzeba nadania nazwy
ulicy lub innemu obiektowi miejskiemu, a brak będzie wniosku w tej sprawie.
 Przy zmianie nazwy placu, drogi wewnętrznej, ronda, parku, skweru oraz innego obiektu miejskiego, stosuje
się wskazane powyżej zasady, dotyczące nadawania nazw, z wyłączeniem zmiany spowodowanej zmianą
stopnia (naukowego, wojskowego), tytułu, przydomku lub funkcji, która nie powoduje zmiany patrona, bądź
zmiana wynika ze zmiany zasad pisowni lub konieczności sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. We
wskazanych wyjątkach nie przeprowadza się konsultacji społecznych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (Pl. Zwycięstwa 3, 76 -200
Słupsk; e-mail:urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59) 84 88 300).
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76 -200 Słupsk,
pl._Zwycięstwa3, e-mail:_iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300).
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
wyłącznie w celu procedowania i realizacji wniosku w sprawie o nadanie, zmianę, zniesienie nazwy ulicy,
placu, drogi wewnętrznej, ronda, parku, skweru oraz innych obiektów miejskich.
4. Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest – nie dotyczy.
5. Informacja o odbiorcach
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Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miejski w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym
podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienie wynikać będzie
z obowiązujących przepisów prawnych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji Kancelaryjnej,
stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami
szczególnymi.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało
odmową realizacji złożonego wniosku/zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Pani/ Pana dane będą podlegały profilowaniu co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko w celu
dla, którego zostały zebrane.
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