
 

 
 

       Radom, dnia  ..…………………… 

...............................................................       
                (imię i nazwisko  lub nazwa firmy)  
 
............................................................... 
  
............................................................... 
               (adres zamieszkania lub siedziba) 

 
............................................................... 
                 (numer telefonu kontaktowego)      Urząd Miejski w Radomiu  

Wydział Geodezji 

 

 

WNIOSEK O NADANIE NAZWY* / O ZMIANĘ NAZWY* OBIEKTU MIEJSKIEGO 

 

1. Zgłaszam wniosek o nadanie /zmianę* nazwy …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….........    

(rodzaj obiektu np. ulica, plac, droga wewnętrzna, w przypadku zmiany nazwy podać nazwę dotychczasową) 

2. Oznaczenie obiektu w operacie ewidencji gruntów i budynków m. Radomia:** 

A. działka(i) ewidencyjna(e) nr ………………………………………………………………….………….. 

B. arkusz mapy…………………obręb …………………………………………………………………….. 

 

3. Właściciel/właściciele obiektu: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………………

………........................................................................................................................................................ 

4. Uzasadnienie nadania*/zmiany* nazwy: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………..…….…………………………………………………………………………………………………

…………….................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

5. Proponowana nazwa** ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

6. Uzasadnienie proponowanej nazwy (należy wypełnić w przypadku wypełnienia pkt. 5) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………........................................................................................................................................................ 

* właściwe zaznaczyć 

** punkty nieobowiązkowe         

                                                                                                     …………………………………………... 

Nie  podlega opłacie skarbowej                   (Czytelny podpis wnioskodawcy) 

  



 

 
 

Załączniki 

− ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

− ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

− ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGI: 

1. W przypadku wniosku zgłoszonego przez mieszkańców Radomia, wszczęcie procedury nadania nazwy 

obiektowi miejskiemu wymaga inicjatywy minimum 20 osób. 

2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy nadania lub zmiany nazwy drogi wewnętrznej, stanowiącej własność 

osób prywatnych, wymagana jest    pisemna zgoda wszystkich właścicieli drogi (art. 8 ust. 1 pkt.1a 

ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych). Ponadto droga musi spełniać warunek 

dostępności do drogi publicznej, jak również faktycznie pełnić funkcję drogi (poprzez urządzenie  

i uzbrojenie w media). 

3. Proponowane nazwy: 

− należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni, 

− nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące 

wyrażenia obce), 

− nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego, 

− nie mogą powtarzać nazw istniejących, 

− zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych 

przypadkach. 

4. Nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej, niż po upływie 5 lat od dnia 

śmierci upamiętnianej osoby. Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady, jeżeli z uzasadnionym 

wnioskiem o takie odstępstwo wystąpi Przewodniczący Rady Miejskiej lub Prezydent Miasta Radomia. 

5. Biuro Rady Miejskiej w Radomiu prowadzi rejestr nazw tzw. „Bank Nazw Ulic”, w którym gromadzone są 

zgłaszane propozycje nazw obiektów miejskich. 

6. Kryteria merytoryczne dotyczące nazewnictwa: 

− zachowanie zgodności z tradycją polską i dziejami m. Radomia oraz polskimi regułami 

nazewniczymi, 

− utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji miasta, 

− uwzględnianie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 

30; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie  

Art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną; 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania   

lub ograniczenia przetwarzania; 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 

geodezyjne i kartograficzne jest obligatoryjne. 

 

 



 

 
 

Załącznik do wniosku o nadanie nazwy*/ zmianę nazwy* obiektu miejskiego  

 

WNIOSKODAWCY 

LP. IMIĘ I NAZWISKO ADRES ZAMELDOWANIA CZYTELNY PODPIS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    



 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: 

9. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 

30; 

10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl; 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie  

Art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

12. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa 

13. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną; 

14. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania   

lub ograniczenia przetwarzania; 

15. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

16. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo 

geodezyjne i kartograficzne jest obligatoryjne. 
 


