
UCHWAŁA NR XIV/157/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zasad nadawania lub zmiany nazw ulicom, placom, parkom i innym obiektom na 
terenie gminy Łask

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, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady kształtowania nazewnictwa ulic, placów, parków i innych obiektów na 
terenie gminy Łask stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala sie zasady postępowania przy nadawaniu lub zmianie nazw ulic, placów, parków 
i innych obiektów na terenie gminy Łask stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/157/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 30 października 2019 r.

Zasady kształtowania nazewnictwa ulic, placów, parków i innych obiektów na terenie gminy 
Łask

1. Nadanie nazwy bądź jej zmiana dotyczy:
1) ulic, poprzez które rozumie się drogi w granicach gminy oraz ciągi piesze, ścieżki rowerowe;
2) placów, w tym rynków i rond ulicznych;
3) parków, skwerów, pomników.

2. Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami języka polskiego ustalonymi w obowiązujących 
przepisach prawa.

3. Nazwy pochodzące od nazwisk i określeń osób w tym pseudonimów, nie mogą być nadanie 
wcześniej niż po upływie pięciu lat od śmierci upamiętnianej osoby. Odstępstwo od tej zasady jest  
dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub 
stanowiące wyrażenia obce).

5. Nazwy nie mogą mieć charakteru wulgarnego, ośmieszającego lub poniżającego.
6. Nazwy powinny, w miarę możliwości, nawiązywać tematycznie do nazw już istniejących 

w danym rejonie gminy. Zasada ta nie obowiązuje na nowych terenach zurbanizowanych, na których 
dotychczas nie ustalono żadnej nazwy.

7. Nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących lub być podobne w innych miejscowościach na 
terenie gminy Łask.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/157/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 30 października 2019 r.

Zasady przy nadawaniu lub zmianie nazw ulic, placów, parków i innych obiektów na terenie 
gminy Łask

1. Wnioski w sprawach nadania lub zmiany nazw obiektom, o których mowa w ust. 1 załącznika 
Nr 1 do uchwały mogą być zgłaszane przez:
1) komisje Rady Miejskiej w Łasku;
2) kluby radnych Rady Miejskiej w Łasku;
3) co najmniej 3 radnych Rady Miejskiej w Łasku;
4) Radę Dzielnicy Kolumna;
5) rady sołectw;
6) mieszkańców gminy Łask w liczbie nie mniej niż 55% właścicieli posesji przy danej ulicy, której 

nazwa ma być nadana lub zmieniona;
7) właścicieli prywatnych dróg wewnętrznych w odniesieniu do tych dróg;
8) osoby prawne, instytucje i organizacje mające siedzibę na terenie gminy Łask, jeżeli wniosek ten 

popiera co najmniej 20 pełnoletnich osób zameldowanych w gminie Łask. W przypadku wniosku 
złożonego przez Powiat Łaski obowiązek poparcia przez 20 pełnoletnich osób nie stosuje się.
2. Wniosek w sprawie nadania lub zmiany nazw obiektom powinien zawierać:

1) propozycję nazwy wraz z uzasadnieniem;
2) wskazanie wnioskodawcy, wskazanie miejsca i obiektu, któremu ma być nadana nazwa;
3) szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu;
4) pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu - w przypadku, gdy nadanie lub zmiana nazwy 

dotyczy prywatnej drogi wewnętrznej.
3. Wnioski w sprawie nadania lub zmiany nazwy przekazywane są do właściwej merytorycznie 

komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łasku prowadzącej sprawy z zakresu nazewnictwa ulic, 
która zapewnia ich formalno-techniczną obsługę. Dotyczy to także procedury wszczętej z inicjatywy 
Burmistrza Łasku.

4. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego, o której mowa w ust. 3, 
sprawdza spełnienie wymogów formalnych określonych w ust. 1-2 niniejszego załącznika oraz 
w ust. 2-7 załącznika nr 1 do uchwały. Wnioski niespełniające tych kryteriów pozostawia się bez 
rozpatrzenia, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.

5. Wniosek spełniający kryteria określone w ust. 2-3 niniejszego załącznika oraz w ust. 2-7 
załącznika nr 1 do uchwały wymaga zaopiniowania przez zespół do spraw nazewnictwa obiektów 
w gminie Łask powołany zarządzeniem Burmistrza Łasku.

6. W przypadku, gdy wniosek dotyczący nadania lub zmiany nazwy konkretnego obiektu zostanie 
pozytywnie zaopiniowany przez zespół do spraw nazewnictwa obiektów w gminie Łask, właściwa 
merytorycznie komórka przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania lub zmiany nazwy ulicy lub 
innego obiektu wraz z uzasadnieniem.
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7. Wnioski, które otrzymały wyłącznie negatywne opinie, właściwa merytorycznie komórka 
organizacyjna pozostawia bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
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