
UCHWALA NRXVII116/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miescie Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z doia 8 marea 1990 f. 0 samor~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z p6in. zm.) Rada Miejska uehwa1a, eo nast~puje: 

§ 1. Nadaje si~ nazw~ Admirala Rickovera uliey polownej w Makowie Mazowieekim - I~c~cej ulic~ 

Przasnysk~ z ulic~ Kopernika zgodoie z zal~eznikiem graficznym do uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uehwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uehwala wehodzi w zyeie po uplywie 14 doi od doia JeJ ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Mazowieekiego. 

Przewodoiez~ey Rady 
Miejskiej 

Wald~Ski 
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Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 19 kwietnia 2012 roku 
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Uzasadnienie 

Towarzystwo Milosnik6w Ziemi Makowskiej oraz Panowie Radni Jerzy D~browski i Marek Jaroszewski 
wystlijlili z wnioskiem 0 nadanie nazwy "Admirala Hymana Georga Rickovera" ulicy polozonej w Makowie 
Mazowieckim oznaczonej wewidencji grunt6w Nr 78111, 762/16, 762/23, 762/21, 761113, 764110, 76417, 
719112, 7 19/ 13. 

Urodzony w 1900r. w Makowie Mazowieckim Hyman w 6 roku tycia wyemigrowal z rodzicami do 
Ameryki. Swoje zycie zwi~zal z marynark'l woje/Ul'l Stan6w Zjednoczonych i w czasie 63 letniej sMby zdobyl 
najwazniejsze odznaczenia cywilne i wojskowe. Jego pasj'l byla elektrotechnika i okr~ty podwodne. Dzieiem 
tycia opracowanie planu pierwszego okr~tu podwodnego na swiecie 0 nap~dzie nukleamym. Nadanie ulicy 
nazwy Admirala Hymana Georga Rickovera i utworzenie przy niej muzeum 0 charakterze polsko·tydowskim 
upami~tniloby t~ wybitn~ postac i wsp61ny los obu narod6w na ziemi makowskiej. 

W dniu 12.04.2012r. Zesp61 do spraw nazewnictwa ulic w miescie Makowie Mazowieckim pozytywnie 
zaopiniowal propozycj~ nazwy ulicy w wersji skr6conej "Admirala Rickovera". 

Jednakze ze wzgl~du na to, iz proponowana nazwa pochodzi od imienia i nazwiska niepolskiego, nie posiada 
formy spolszczonej i powinna zachowac oryginaln~ pisowni~ oraz bior~c pod uwag~ trudnosci w poslugiwaniu 
si~ nazw'l Zesp61 do spraw nazewnictwa ulic proponuje zasi~gni~cie opinii w powyzszej sprawie wlascicieli 
przylegiych nieruchomosci. Rada Miejska jest organem uprawnionym do decydowania 0 nadaniu nazw ulicom 
b~d~cych drogami pUblicznyrni lub wewn~trznymi. 
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