
Informacja dla mieszkańców dotycząca nadawania nazw ulicom 

     

 

     Zgodnie z Uchwałą Nr  XLIV/430/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r  w 

sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom 

gminnym oraz drogom wewnętrznym w gminie Stare Babice ( uchwała stanowi prawo 

miejscowe została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 

2010 r Nr 204 poz.6237 ) inicjatywa w sprawie nadawania nazw ulicy przysługuje: 

1) Wójtowi Gminy Stare Babice; 

2) komisjom Rady Gminy Stare Babice; 

3) klubom radnych; 

4) grupie co najmniej 3 radnych; 

5) Przewodniczącemu Rady Gminy Stare Babice; 

6) radom właściwych miejscowo samorządowych jednostek pomocniczych; 

7) grupie co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów 

gminy; 

8) osobom prawnym, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom oraz kościołom i 

związkom wyznaniowym mającym siedzibę na terenie gminy Stare Babice. 

W związku z powyższym wniosek o nadanie nazwy ulicy powinien być złożony do Rady Gminy 

przez: 

-  Radę Sołecką  i podpisany przez ich członków lub przez 10 osób posiadających 

czynne prawo wyborcze ( osoby zameldowane na terenie gminy Stare Babice). 

Ponadto wniosek powinien zawierać: 

1) wskazanie wnioskodawcy; 

2) wskazanie obiektu, który ma być nazwany; 

3) szkic sytuacyjny z lokalizacji obiektu gminnego do nazwania; 

4) proponowaną nazwę; 

5) informację o charakterze encyklopedycznym, w przypadku nadania nazwy 

odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego, biografię lub historię, ze 

wskazaniem źródła informacji;  

6) uzasadnienie dotyczące obiektu i nazwy. 

  

Jednocześnie zaznaczam, że wniosek w sprawie nadania nazwy przekazywany jest do  

Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej w celu wydania opinii i 

dopiero kierowany jest na obrady Rady Gminy (sesję). Przy opiniowaniu i podejmowaniu 

decyzji w sprawach nadania nazwy  będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1)  utrzymanie nazw utrwalonych w tradycji gminy; 

2) utrzymanie charakteru nazewnictwa ulic w granicach wsi; 

3) unikania nazw trudnych w użyciu; 

4)  nazwy na terenie gminy nie mogą być powtórzeniem już istniejących. 

 

Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej http://bip.babice-

stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=174898 – zakładka akty normatywne 

organów gminy, uchwały Rady Gminy, V kadencja  2010rok. 

 


