
Uchwała nr 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 

(druk nr 42G-A )
projekt Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji RM 
z dnia 2 października 2019 r. 
wpłynął do BRM dnia 

w sprawie petycji z dnia 26 lipca 2019 r. dotyczącej uzupełnienia obowiązującej 
w mieście Lublin procedury nadawania nazw ulic o regulacje dotyczące 

odpłatnego nadawania ulicom nazw komercyjnych 

Na podstawie art.18b ust. 1 i 3 oraz art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z 
art. 9 ust. 2 i art.13 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 
870) oraz § 84 ust. 4 i 5 Statutu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały nr
609/XXVlll/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Województwa
Lubelskiego z 2005 r. Nr 70, poz. 1486 i Nr 162, poz. 2891 oraz z 2008 r. Nr 79, poz.
2184 i z 2019 r. poz. 182), po przedłożeniu projektu uchwały przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji, Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu petycji z dnia 26 lipca 2019 r. radcy prawnego Konrada 
Cezarego Łakomego w sprawie uzupełnienia obowiązującej w mieście Lublin 
procedury nadawania nazw ulic o regulacje dotyczące odpłatnego nadawania ulicom 
nazw komercyjnych- uznaje się petycję za niezasadną. 

§ 2.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Lublin do zawiadomienia 
wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia przesłania kopii uchwały wraz z 
uzasadnieniem. 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Komisji Skarg, wniosków i petycji 
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Przewodniczący 
Rady Miasta Lublin 

Jarosław Pakula 



UZASADNIENIE 
uchwały w sprawie petycji z dnia 26 lipca 2019 r. dotyczącej uzupełnienia 

obowiązującej w mieście Lublin procedury nadawania nazw ulic o regulacje 
dotyczące odpłatnego nadawania ulicom nazw komercyjnych 

Dnia 26  lipca 2019 r. wpłynęła do Rady Miasta Lublin petycja radcy prawnego 
Konrada Cezarego Łakomego w sprawie uzupełnienia obowiązującej w mieście 
Lublin procedury nadawania nazw ulic o regulacje dotyczące odpłatnego nadawania 
ulicom nazw komercyjnych. Zdaniem wnoszącego petycję zmiana taka leży w 
ekonomicznym interesie funkcjonujących aktualnie podmiotów gospodarczych z 
uwagi na tożsamość nazw ulic z firmami tych podmiotów lub przysługującymi im 
słownymi znakami towarowymi. Ponadto w swoim piśmie wymienił jakie regulacje 
powinny być ujęte w proponowanych zmianach. W piśmie z dnia 2 października 
2019 r. wskazał, że właściwą i wystarczającą podstawą prawną do pozytywnego 
rozpatrzenia jego petycji w sprawie komercyjnych nazw ulic jest art. 18 ust. 2 pkt. 13 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z 
późn. zm.) i nie istnieje w polskim porządku prawnym żaden przepis, który by wprost 
zabraniał tworzenia tego typu regulacji. 

Po analizie petycji oraz zapoznaniu się stanowiskiem Prezydenta Miasta 
Lublin (pismo z dnia 22 sierpnia 2019 r. znak: KP-PS-1.150.4.2019), należy 
stwierdzić, że w mieście Lublin nadawanie nazw ulicom i placom publicznym 
odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego rangi ustawy, tj.: 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 z późn. zm.), art. 8 
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2068 z późn. zm.) przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 1 
kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1103). 

W obecnym stanie prawnym brak jest jakichkolwiek norm kompetencyjnych, 
które przyznawałby Radzie Miasta Lublin uprawnienie do „uzupełniania" wyżej 
wymienionych ustaw o kwestie „ dotyczące odpłatnego nadawania ulicom nazw 
komercyjnych". Rada Miasta Lublin nie posiada bowiem kompetencji do stanowienia 
- a co za tym również zmiany (uzupełnienia) przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

Różne gminy przyjmują rozmaite „klucze" nadawania nazw. Często stosowaną 
metodą jest sięganie do źródła z nazwiskami osób zasłużonych, pisarzy, poetów, 
autorytetów, ale też stosowane są odwołania do nazw roślin czy faktów 
historycznych. Powszechnie nadawane są też nazwy mówiące o docelowej 
miejscowości, np.: ul. Lubelska, ul. Zamojska. Wskazuje się również, że nazwa ulicy 
powinna uwzględniać cechy charakterystyczne dla danego obiektu czy rejonu. W 
niektórych miastach w tym i w Lublinie nazwy ulic nawiązują tematycznie do 
przyjętego na tym obszarze klucza, np.: od nazw zwierząt, roślin, kamieni 
szlachetnych itp. Dodatkowo należy również wskazać, że w Gminie Lublin, po 
wskazaniu obiektu publicznego będącego przedmiotem nadania mu nazwy, kolejnym 
krokiem wynikającym z zapisów § 6 Statutów poszczególnych Dzielnic jest 
zasięgnięcie opinii właściwej miejscowo Rady Dzielnicy, a dopiero następnie 
przygotowanie projektu uchwały. Tak zaopiniowany projekt w zakresie 
zaproponowanej nazwy i lokalizacji obiektu podlega następnie zaopiniowaniu przez 
Zespół zadaniowy ds. nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin. 



W świetle powyższego petycję uznaje się niezasadną. 

Przewodniczący 
Komisji Skarg, wniosków i petycji 
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