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WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY: 
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Pokój 140 

tel. : 77 418 14 81 wew. 257 

INFORMACJE: 

I ETAP - złożenie wniosku o nadanie lub zmianę nazwy dla ulicy , placu , ronda lub drogi 

wewnętrznej: 

Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy dla ulicy, placu ronda lub drogi wewnętrznej składa się na 

odpowiednim druku ( załącznik nr 1 ) 

1)   w Punkcie kancelaryjnym – pok. 133, 

2)   drogą pocztową pod adresem: Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1 , 46-200 

Kluczbork 

Do wniosku o nadanie lub zmianę nazwy dla ulicy, placu, ronda lub drogi wewnętrznej 

załącznikiem może być szkic sytuacyjny z lokalizacją ulicy, placu, ronda lub drogi wewnętrznej 

albo mapka sytuacyjna na kopii mapy: zasadniczej, ewidencyjnej lub innej mapie 

odzwierciedlającej aktualny stan zagospodarowania terenu. 

Nadanie lub zmiana nazwy dla drogi wewnętrznej nie stanowiącej własności gminy wymaga 

pisemnej zgody wszystkich właścicieli tej drogi – dołącza się ją na odpowiednim druku ( 

załącznik nr 2 ). 

II ETAP – nadanie lub zmiana nazwy dla ulicy , placu, ronda lub drogi wewnętrznej:  

1) Skierowanie wniosku o nadanie lub zmianę nazwy dla ulicy, placu, ronda lub drogi 

wewnętrznej wraz z załącznikami jeśli dotyczy terenów wiejskich do zaopiniowania przez 

Zebranie Wiejskie Sołectwa danej miejscowości , której dotyczy. 

http://www.kluczbork.eu/


2) Po uzyskaniu akceptacji przez Zebranie Wiejskie Sołectwa danej miejscowości lub jeśli 

dotyczy miasta Kluczbork bez konieczności takiej akceptacji, wniosek o nadanie lub 

zmianę nazwy dla ulicy, placu, ronda lub drogi wewnętrznej, kierowany jest do 

zaopiniowania przez Zespół do Spraw Nazewnictwa Ulic Placów i Rond działający w 

Gminie Kluczbork. 

3) Podjęcie przez Radę Miejską w Kluczborku uchwały w sprawie nadania lub zmiany nazwy 

dla ulicy, placu, ronda lub drogi wewnętrznej. 

4) Umieszczenie w Banku nazewnictwa ulic, placów, rond i dróg wewnętrznych propozycji 

nazwy – w sytuacji  niewykorzystania proponowanej nazwy. 

5) Publikacja Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

6) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

7) Przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania wnioskodawcy o nadaniu lub 

zmianie nazwy dla ulicy, placu, ronda lub drogi wewnętrznej. Stosuje się przepisy 

dotyczące publikacji prawa miejscowego. 

OPŁATY: 

Nie podlega opłacie. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Termin uzależniony jest od pozytywnej opinii Zebrania Wiejskiego oraz Zespołu do Spraw 

Nazewnictwa Ulic, Placów, Rond i Dróg Wewnętrznych a także daty podjęcia uchwały przez 

Radę Miejską w Kluczborku oraz jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwalą podjętą przez organ 

gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do 

usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego ( art. 101 ustawy o 

samorządzie gminnym ). 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ). 

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ). 

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 

2020 r. poz. 256 z późn. zm. ). 

WZÓR WNIOSKU: 

1) Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy dla ulicy, placu,  ronda lub drogi wewnętrznej ( 

załącznik nr 1 ). 

2) Zgoda właścicieli drogi wewnętrznej ( załącznik nr 2 ). 

UWAGI  DODATKOWE: 

1) W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni ( w pokoju 140 – I piętro ).  

Wersja:3 30.06.2020 r. ZB 

 


