
UCHWAŁA NR XLII/306/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta 
Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Prostuje się i ujednolica pisownię następujących nazw ulic na terenia miasta Kościerzyna:

1) nazwa ulicy 3-go Maja otrzymuje brzmienie 3 Maja,

2) nazwa ulicy Osiedle 1000 Lecia otrzymuje brzmienie Osiedle Tysiąclecia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna
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Uzasadnienie

Przedłożony do akceptacji Radzie Miasta Kościerzyna projekt uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic,
ich pisowni na terenie miasta Kościerzyna został przygotowany z uwagi na wynikłe rozbieżności w brzmieniu
nazw, jakie występują m. in. pomiędzy systemem ewidencji ludności (meldunki, dowody osobiste),
Ogólnopolskim Rejestrem PESEL, funkcjonującymi w przestrzeni miejskiej tablicami informacyjnymi z
nazwami ulic, krajowym rejestrem urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz operatorem
ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie.

Zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne gminy są zobowiązane do prowadzenia
w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji dotyczących nazewnictwa miejscowości, ulic
i adresów (EMUiA). Baza ta ma być zintegrowana z państwowym rejestrem granic i powierzchni jednostek
podziału terytorialnego kraju (TERYT).

Po podjęciu tej uchwały zmianie ulegnie nazwa ulicy 3-go Maja oraz ulicy Osiedle 1000 Lecia. Będą
to drobne korekty nazwy, sprowadzające się do zmiany pisowni, która nie powoduje zmiany samych nazw ulic.
Obecnie nazwa ulicy Osiedle 1000 Lecia funkcjonuje w systemie ewidencji ludności jako ulica Os. 1000-Lecia,
w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kościerzynie jako ulica os. 1000-lecia, na
budynkach jako ulica os. Tysiąclecia. Podobnie ulica 3-go Maja jest różnie zapisywana, pojawia się w
systemach jako: 3-go Maja lub 3 Maja.

W przedłożonym projekcie uchwały wymienione ulice będą zawierać ujednolicone nazwy pełne. Uchwała
ma charakter korygujący, nie zmienia stanu faktycznego w zakresie zamieszkania (zameldowania) i nie
powoduje konieczności wymiany dokumentów.

Konieczność uporządkowania zapisu nazw wynika również z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. nr 76, poz. 489 z późn. zm.), która nałożyła na organy
administracji publicznej prowadzące rejestry publiczne obowiązek zapewnienia interoperacyjności zbiorów i
usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów usług. Stosownie do art. 2 pkt. 16 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) za
harmonizację zbiorów danych rozumie się działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym,
mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i
łącznego wykorzystywania.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni języka polskiego, nie należy dopisywać końcówek fleksyjnych
po cyfrach arabskich i rzymskich liczebników. Zatem z punktu widzenia poprawności językowej nie należy
stosować pisowni 3-go Maja. Właściwą formą jest 3 Maja.

Natomiast nazwa ulicy Osiedle 1000 Lecia jest niepoprawna, gdyż zapisy liczbowo-słowne można
zastosować oddzielając je od siebie myślnikiem. Jednakże najbardziej zalecaną formą jest słowny zapis nazwy
ulicy Osiedle Tysiąclecia.

Z uwagi na powyższe podjęcie nieniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
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