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ZARZĄDZENIE NR 2276/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 14 grudnia 2004 r.

dot. przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazewnictwa ulic, 
placów i parków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z  późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie nazewnictwa ulic, placów i parków.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                       Prezydent Miasta Krakowa
                                                                                                        / - /
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druk nr projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR 
Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie nazewnictwa ulic, placów i parków.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ Rada Miasta Krakowa uchwala 
co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się :

1/ moratorium w sprawie zmian nazw istniejących ulic, placów i parków, na terenie miasta 
Krakowa,

2/ zasadę nazywania ulic, placów i parków, nazwiskami osób zmarłych nie wcześniej niż 
po upływie trzech lat od daty ich śmierci, a w przypadku laureatów Nagrody Nobla,
Honorowych Obywateli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa i laureatów medalu 
„Cracoviae Merenti” po upływie roku od daty ich śmierci,

3/ zasadę nie nadawania ulicom, placom i parkom nazw o znaczeniu, pisowni lub brzmieniu 
podobnym do nazw istniejących już w Krakowie.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie

AD. § 1  pkt 1.

Przyjęcie moratorium w sprawie zmian nazw ulic, placów i parków, jest zgodne 
z oczekiwaniem społecznym. Nieuzasadnione zmiany budzą niezadowolenie mieszkańców, 
ponoszących w konsekwencji koszty tych działań.

AD. § 1  pkt 2.

Nadawanie ulicom, placom i parkom nazw pochodzących od nazwisk osób zmarłych 
dopiero po upływie określonego czasu od daty ich śmierci, zgodnie z propozycja zawartą 
w niniejszym projekcie uchwały, pozwoli na wyciszenie emocji i spokojne rozważenie 
możliwości godnego uhonorowania potencjalnych patronów.

AD. § 1  pkt 3.

Kształtowanie nazewnictwa ulic, placów i parków w mieście zgodnie z zasadą 
zdefiniowaną w § 1  pkt 3, tj. nie nadawanie ulicom, placom i parkom nazw o znaczeniu, 
pisowni lub brzmieniu podobnym do nazw istniejących już w Krakowie, pozwoli 
na jednoznaczną ich identyfikację na terenie miasta


